
 

ประวตันิโยบายการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ 
และการเปิดเสรดีา้นพลงังาน 

 

ค าน า 

เอกสารเรือ่ง "ประวตันิโยบายการแปรรปูรฐัวสิาหกจิและการเปิดเสรดีา้นพลงังาน" เป็นสว่นหนึง่ของ 
โครงการศกึษาวจัิยและจัดท าประวตักิารพัฒนาพลงังาน ของประเทศไทย ซึง่ บรษัิท เบอรร์า่ จ ากัด จัดท า
เสนอตอ่ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับนโยบายการพัฒนา
พลังงานของประเทศในดา้นตา่งๆ ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน โดยเอกสารสว่นนีเ้ป็นการน าขอ้มลู ทีม่กีารรวบรวม
ไวม้าเรยีบเรยีงเป็นรอ้ยแกว้ เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ห็นภาพพัฒนาการ ของนโยบาย มาเป็นล าดับตามเหตกุารณ์ที่
เกดิขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่การคน้ควา้ และใหค้วามรูแ้กค่นรุน่หลังตอ่ไป 

การจัดท าเอกสารทีเ่ป็นประวตัศิาสตร ์จ าเป็นตอ้งอาศัยขอ้มลูจากเอกสารการวจัิย ทีม่ผีูจั้ดท าไวแ้ตใ่นอดตีเป็น
ส าคัญ รวมทัง้ กฎหมายทีม่อียู ่และมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการสมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใน
อดตีจนถงึปัจจบุัน เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูหรอืขอ้คดิเห็น ทีอ่าจไมป่รากฏอยูใ่นเอกสาร ผูจั้ดท าขอขอบคณุผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง ในการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การจัดท าเอกสารเลม่นี้ และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารเลม่นี้ จะ
เป็นประโยชนต์อ่ผูท้ีส่นใจไมม่ากก็นอ้ย 

มรกต ลิม้ตระกลู - เรยีบเรยีง 
เทยีนไชย จงพรีเ์พยีร - บรรณาธกิาร 
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o ชว่งทีม่กีารจัดตัง้การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
o ชว่งแปรรปูการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

2. กจิการดา้นไฟฟ้า 
o ชว่งการจัดตัง้กจิการไฟฟ้าเป็นรัฐวสิาหกจิ 
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กจิการพลังงานในประเทศไทยถา้จะแบง่ตามชนดิหรอืประเภทของพลังงานแลว้อาจ แบง่ออกไดเ้ป็นสอง
ประเภทใหญ่ๆ  คอื กจิการทางดา้นปิโตรเลยีม และกจิการทางดา้นไฟฟ้า กจิการพลังงานแตล่ะดา้นมพัีฒนาการ
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ของการจัดตัง้และรปูแบบเปลีย่นแปลงไปตาม สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะชว่งเวลา แตโ่ดยลักษณะพืน้ฐาน
ของกจิการพลังงานนับเป็นกจิการสาธารณูปโภคอยา่งหนึง่ที่ มคีวามส าคัญตอ่การพัฒนาประเทศและการ
ด ารงชวีติของประชาชน จดุเริม่ตน้ของกจิการพลังงานจงึมักเริม่ตน้จากหน่วยงานของรัฐในการจัดหา พลังงาน
ใหเ้พยีงพอตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศและความตอ้งการของประชาชน อยา่งไรก็ตาม โครงการ
สาธารณูปโภคสว่นใหญ ่รวมทัง้ โครงการทางดา้นพลังงานตอ้งใชเ้งนิลงทนุจ านวนมาก และในแตล่ะปีรัฐตอ้ง
ลงทนุในโครงการสาธารณูปโภคหลายๆ โครงการพรอ้มๆ กัน เพือ่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ จงึเป็น
ภาระแกภ่าครัฐในการจัดหาเงนิมาลงทนุ ทศิทางการพัฒนากจิการสาธารณูปโภคจงึคอ่ยๆ เปลีย่นแปลงจาก
ภาครัฐมาเป็นการสง่เสรมิใหเ้อกชนเขา้มาลงทนุแทน โดยมลีักษณะทัง้ทีเ่ป็นการรว่มทนุระหวา่งภาครัฐกับ
เอกชน หรอื ใหเ้อกชนเป็นผูด้ าเนนิการทัง้หมด 

ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึพัฒนาการของกจิการพลังงานซึง่มรีปูแบบเปลีย่นไปตาม สถานการณ์ ทัง้จากปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศ นับตัง้แตร่ปูแบบของกจิการทีด่ าเนนิการโดยหน่วยงานราชการมาเป็นรัฐวสิาหกจิ จน
มาถงึการแปรรปูรัฐวสิาหกจิเพือ่น าไปสูก่ารเปิดเสรทีางดา้นพลังงานในทีส่ดุ โดยในทีน่ีจ้ะจ าแนกพัฒนาการ
ของกจิการพลังงานออกเป็นสองดา้น คอื กจิการดา้นปิโตรเลยีม และกจิการดา้นไฟฟ้า 

 

1. กจิการดา้นปิโตรเลยีม 

เพือ่ใหส้ามารถมองเห็นภาพพัฒนาการของนโยบายและกจิการดา้นปิโตรเลยีมได ้อยา่ง ชดัเจนในแตล่ะ
ชว่งเวลาจงึขอแบง่พัฒนาการออกเป็น 3 ชว่งเวลา คอื ชว่งหลังเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ชว่งทีม่ี
การจัดตัง้การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย หรอื ปตท. และชว่งทีม่ ีการแปรรปู ปตท. 

ชว่งภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

กอ่นทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชมาเป็น ระบอบประชาธปิไตยเมือ่ปี 
พ.ศ. 2475 ประเทศไทยตอ้งสัง่ซือ้น ้ามันจากตา่งประเทศ ผา่นบรษัิทตา่งประเทศซึง่เป็นตัวแทนจ าหน่ายอยูใ่น
ประเทศไทย ในขณะนัน้มอียู ่2 บรษัิท คอื บรษัิทแสตนดารด์แวคคัมออยลข์องอเมรกิา (ปัจจบุัน คอื บรษัิทเอส
โซ ่(ประเทศไทย) จ ากัด) และบรษัิทรอยัลดัทชปิ์โตรเลยีมของอังกฤษกับฮอลแลนด ์(ปัจจบุัน คอื บรษัิทเชลล์
แหง่ประเทศไทย จ ากัด)  

บรษัิททัง้สองมสีญัญาสว่นแบง่การตลาดตอ่กัน คอืบรษัิทของอเมรกิามสีว่นแบง่การตลาดในประเทศจนีและ
ญีปุ่่ นรอ้ยละ 80 บรษัิทของอังกฤษกับฮอลแลนดม์สีว่นแบง่รอ้ยละ 20 แตบ่รษัิทอังกฤษกบัฮอลแลนดม์สีว่น
แบง่ในประเทศแถบอนิโดจนี คอื ไทย แหลมมลาย ูพมา่ และอนิเดยี รอ้ยละ 80 สว่นบรษัิทของอเมรกิามสีว่น
แบง่รอ้ยละ 20 บรษัิททัง้สองจงึรักษาระดับราคาเพือ่ใหเ้ป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกันไว ้ท าใหบ้รษัิทของคนจนี 
หรอืของคนไทยทีต่ัง้ข ึน้ตอ้งลม้ไปเพราะ ไมส่ามารถสูส้องบรษัิทดังกลา่วนีไ้ด ้ดังนัน้ ราคาน ้ามันในประเทศ
ไทยจงึถกูผกูขาดโดยบรษัิท ดังกลา่วทีจ่ะตัง้ราคาขายเทา่ใด ทางราชการและประชาชนก็ตอ้งซือ้ในราคานัน้ 
ท าใหร้าคาน ้ามันในประเทศในชว่งนัน้แพงมากเมือ่เทยีบกับราคาน ้ามันในตลาดโลก 

ภายหลังการเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2475 รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคัญกับการจัดหาน ้ามัน
เชือ้เพลงิ เนือ่งจากเห็นวา่เป็นยทุธปัจจัยทีส่ าคัญของประเทศ จงึมอบหมายให ้นายวนชิ ปานะนนท ์เป็น
ผูด้ าเนนิการจัดการเรือ่งน ้ามันเชือ้เพลงิ นับตัง้แตว่นัที ่27 มถินุายน 2475 เป็นตน้มา และหลังจากทีไ่ดม้กีาร
ตดิตอ่กับตา่งประเทศและเตรยีมงานมาประมาณ 1 ปี รัฐบาลไดม้อบหมายใหก้ระทรวงกลาโหมดแูลเรือ่งกจิการ
น ้ามันเชือ้เพลงิ โดยจัดตัง้ "แผนกเชือ้เพลงิ" ขึน้ในกระทรวงกลาโหม ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2476 และ
กระทรวงกลาโหมไดม้อบหมายใหน้ายวนชิ ปานะนนท ์เป็นผูด้ าเนนิการสัง่ซือ้น ้ามันจากตา่งประเทศเขา้มา
จ าหน่าย ใหแ้กส่ว่นราชการ ท าใหส้ามารถซือ้น ้ามันไดถ้กูลงและประเทศสามารถประหยัดเงนิไดป้ระมาณปีละ
แสน เศษ 

การจัดการเรือ่งน ้ามันของแผนกเชือ้เพลงิด าเนนิการมาดว้ยด ีคณะรัฐมนตรจีงึไดอ้นุมัตใิหย้กฐานะแผนก
เชือ้เพลงิขึน้เป็น "กรมเชือ้เพลงิ" เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2480 มอีาคารตัง้อยู ่ขา้งศาลเจา้พอ่หลักเมอืง อธบิดี
คนแรก หรอืสมัยนัน้เรยีกวา่เจา้กรม คอื นายวนชิ ปานะนนท ์ผูซ้ ึง่ดแูลเรือ่งน ้ามันมาตัง้แตส่มัยเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 น่ันเอง โดยกรมเชือ้เพลงิไดเ้ปิดจ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิใหแ้กป่ระชาชนดว้ย 



ตอ่มาเมือ่สถานการณ์โลกสอ่เคา้วา่จะเกดิสงครามขึน้ รัฐบาลจงึเห็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองน ้ามันไวใ้ช ้จงึ
ไดศ้กึษาดงูานในประเทศทีไ่มม่แีหลง่น ้ามันของตัวเอง เชน่ ญีปุ่่ น และไดต้ราพระราชบัญญัตนิ ้ามันเชือ้เพลงิขึน้
เมือ่ปี พ.ศ. 2481 มสีาระส าคัญอยูส่องประการ คอื 1) ผูข้ายจะตอ้งมนี ้ามันส ารองไวจ้ านวนกึง่หนึง่ของน ้ามันที่
ขายไปในหนึง่ปี และ 2) ใหรั้ฐบาลเป็นผูก้ าหนด ราคาขายน ้ามัน เมือ่พระราชบัญญัตดิังกลา่วออกมาสรา้งความ
ไมพ่อใจใหก้ับบรษัิทคา้น ้ามัน ตา่งชาตทัิง้สองบรษัิท โดยเมือ่กฎหมายมผีลใชบ้ังคับบรษัิททัง้สองก็หยดุ
ด าเนนิการไป 

ในปี พ.ศ. 2483 กรมเชือ้เพลงิไดส้รา้งโรงกลั่นน ้ามันขึน้ทีช่อ่งนนทรยี ์มกี าลงัการกลั่น 1,000 บารเ์รล/วนั เริม่
เปิดด าเนนิการเมือ่วนัที ่24 มถินุายน 2483 จนกระท่ังเกดิสงครามโลก ครัง้ทีส่อง และสงครามมหาเอเชยีบรูพา 
กรมเชือ้เพลงิก็สามารถจัดหาน ้ามันใหแ้กห่น่วยงานราชการและประชาชนไดด้ว้ย ความเรยีบรอ้ย ถงึแมจ้ะตอ้งมี
การปันสว่นน ้ามันกันบา้งก็ตาม สงคราม สิน้สดุลงเมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2488 ทหารฝ่ายสหประชาชาตไิดเ้ดนิ
ทางเขา้มาประเทศไทย ในฐานะผูช้นะสงคราม ในจ านวนนีม้ ีนายเจ. เอ. อแีวน ผูช้ว่ยผูจั้ดการบรษัิทเชลลแ์หง่
ประเทศไทย จ ากัด และนายอ.ี พ.ี เจ. ผูจั้ดการบรษัิทแสตนดารด์แวคคัมออยล ์จ ากัด เป็นเจา้หนา้ทีน่ ้ามัน
เชือ้เพลงิของสหประชาชาตริว่มเดนิทางมาดว้ย และไดเ้ขา้พบนายกรัฐมนตร ีม.ร.ว.เสนยี ์ปราโมช เพือ่เจรจา
เรือ่งการคา้น ้ามันเสร ีจนมาถงึปี พ.ศ. 2489 สมัยทีน่ายควง อภัยวงศ ์เป็นนายกรัฐมนตร ีบรษัิทน ้ามันตา่งชาติ
ไดข้อเขา้มาท าการคา้ในประเทศและขอใหรั้ฐบาลยกเลกิพระ ราชบัญญัต ิน ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2481 โดยอา้ง
วา่ไมเ่ป็นการคา้เสร ี

ในทีส่ดุก็มกีารตกลงยกเลกิพระราชบัญญัตดิังกลา่ว โดยกระทรวงพาณชิยไ์ดอ้อกหนังสอืรับรองใหก้ับบรษัิท
ตา่งชาตทัิง้สองมสีาระ ส าคัญวา่ 1) รัฐบาลจะไมถ่อืวา่บรษัิทหรอืผูแ้ทนขาย น ้ามันโดยไมม่ใีบอนุญาตใน
ขณะนัน้มคีวามผดิ 2) รัฐบาลจะไมเ่ขา้หุน้สว่นคา้น ้ามันกับบรษัิท คา้น ้ามันตา่งประเทศ และ 3) การซือ้น ้ามัน
ของรัฐบาลตอ้งใหบ้รษัิทมสีทิธเิขา้เสนอขายดว้ย ตอ่มาคณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหย้บุเลกิกรมเชือ้เพลงิ โดย
กระทรวงกลาโหมไดล้งนามสญัญาซือ้ขาย ทรัพยส์นิของกรมเชือ้เพลงิทีช่อ่งนนทรยีแ์ละรา้นคา้ของเอกชน
ทัง้หมดกับ บรษัิททัง้สองเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2489 พรอ้มทัง้ใหเ้ชา่ทีด่นิมกี าหนด 30 ปี และเมือ่หมดสญัญา
ใหต้อ่ไดอ้กี 30 ปี ในปีเดยีวกันนีเ้องบรษัิท คาลเท็กซ ์จ ากัด ไดเ้ขา้มาประกอบกจิการคา้น ้ามันเพิม่อกี 1 ราย 

อยา่งไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมเห็นวา่น ้ามันเชือ้เพลงิยังคงมคีวามจ าเป็นในทางการทหาร จงึเห็นควรใหต้ัง้
แผนกเชือ้เพลงิขึน้ใหมเ่พือ่กจิการของทหาร โดยไดรั้บอนุมัตจิากคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่11 มกราคม 2492 ยมื
เงนิทนุจากกระทรวงการคลัง 15 ลา้นบาท ใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีนส าหรับซือ้น ้ามันทัง้จากภายในและภายนอก
ประเทศ ตามความตอ้งการของกองทัพ และหน่วยราชการ พรอ้มกันนัน้ไดม้กีารสรา้งคลังและถังเก็บน ้ามันขึน้ที่
ทา่เรอืรมิคลอง พระโขนงซึง่มทีีด่นิ ตดิตอ่กับทา่เรอืคลองเตย และแผนกเชือ้เพลงิไดจั้ดซือ้น ้ามันจากบรษัิท
น ้ามันอสิระทีไ่มข่ ึน้อยูก่ับ สหรัฐอเมรกิา 

ในการจัดตัง้แผนกเชือ้เพลงิ และสรา้งคลังน ้ามันดังกลา่วสรา้งความไมพ่อใจใหก้ับบรษัิทน ้ามันตา่งชาต ิดว้ย
เกรงวา่แผนกเชือ้เพลงิจะขายน ้ามันใหแ้กเ่อกชนและประชาชน บรษัิทน ้ามันทัง้ 3 บรษัิท จงึยืน่ค าขอใหแ้ผนก
เชือ้เพลงิสง่รายชือ่ผูซ้ ือ้น ้ามันใหบ้รษัิททราบดว้ย เหตกุารณ์เป็นเชน่นีม้าจนถงึสมัยที ่จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์
ซึง่มยีศเป็นพลโทในขณะนัน้และด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง กลาโหมไดน้ าเรือ่งการถกูบบี
บังคับจากบรษัิทน ้ามันตา่งชาตเิขา้สูค่ณะ รัฐมนตร ีและคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2495 ให ้
กระทรวงการตา่งประเทศรับไปเจรจาใหม้กีารคา้น ้ามันเชือ้เพลงิไดโ้ดยเสร ีโดยขอยกเลกิขอ้ผกูพันทีม่อียูเ่ดมิ 
และใหก้ระทรวงกลาโหมจัดตัง้ "องคก์ารเชือ้เพลงิ" ขึน้เพือ่ด าเนนิการจัดซือ้น ้ามันโดยเปิดประมลูท่ัวไป และ
ใหบ้รษัิทน ้ามันตา่งชาตมิโีอกาสเขา้ประมลูดว้ย 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2496 แผนกเชือ้เพลงิไดรั้บการยกฐานะขึน้เป็นกรม เรยีกวา่ "กรมการพลงังาน
ทหาร" มพัีนเอกณรงค ์สาลรัีฐวภิาค เป็นเจา้กรมคนแรก สงักัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และมหีนา้ที่
ควบคมุดแูลองคก์ารเชือ้เพลงิ ซึง่ในขณะนัน้องคก์ารเชือ้เพลงิยังไมส่ามารถจ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิใหแ้ก ่
พอ่คา้และประชาชนได ้จนกวา่จะยกเลกิสญัญาทีม่อียูก่ับบรษัิทน ้ามันตา่งชาต ิการเจรจาขอแกไ้ขสญัญา
สามารถตกลงกันไดแ้ละมกีารแกไ้ขสญัญาใหมเ่มือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2500 จงึท าใหรั้ฐบาลไทยสามารถคา้
น ้ามันไดโ้ดยเสร ีและในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลไดก้อ่สรา้งโรงกลั่นน ้ามันบางจากขึน้ มกี าลังการกลั่น 5,000 
บารเ์รล/วนั โดยเปิดด าเนนิการในปี พ.ศ. 2507 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2508 ไดใ้หบ้รษัิทซมัมทิอนิดัสเตรยีล คอร์
ปอเรชัน่ เชา่ด าเนนิการและจ าหน่ายน ้ามันใหอ้งคก์ารเชือ้เพลงิ 

นอกจากนีก้รมการพลังงานทหารยังไดรั้บอนุมัตใิหข้ยายงานออกไปจัดตัง้ "กองส ารวจและผลติน ้ามัน" ขึน้แทน
หน่วยส ารวจน ้ามันฝาง สังกัดกรมโลหกจิ (กรมทรัพยากรธรณี) เพือ่ท าหนา้ทีส่ ารวจ ขดุเจาะ และผลติน ้ามัน 



โดยสรา้งโรงกลั่นน ้ามันขึน้ทีอ่ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม ่เมือ่ปี พ.ศ. 2502 ขนาดก าลังผลติ 1,000 บารเ์รล/
วนั และตอ่มาในปี พ.ศ. 2503 องคก์ารเชือ้เพลงิไดถ้กูยกฐานะเป็นนติบิคุคล ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้
องคก์ารเชือ้เพลงิ เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2503 มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ด าเนนิการคา้น ้ามันเพือ่ประโยชนท์าง
เศรษฐกจิและชว่ย เหลอืการครองชพีของประชาชน (ดภูาคผนวกที ่1) 

ตอ่มาในเดอืนพฤศจกิายน 2503 รัฐบาลไดอ้อกประกาศเชญิชวนใหม้กีารสรา้งและด าเนนิกจิการโรงกลัน่น ้ามัน
ครัง้ แรกในประเทศไทย เนือ่งจากเห็นวา่การน าน ้ามันดบิเขา้มากลั่น ณ โรงกลั่นในประเทศน่าจะเป็นผลดแีก่
ประเทศมากกวา่การซือ้น ้ามันส าเร็จรปูเขา้ มาโดยตรง เพราะน ้ามันดบิในขณะนัน้มรีาคาถกูประมาณ 30 บาท/
บารเ์รล และยังสามารถกลั่นผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรปูชนดิตา่ง ๆ สนองความตอ้งการของตลาดไดด้ว้ย ซึง่ถกู
กวา่การสัง่ซือ้น ้ามันส าเร็จรปูจากตา่งประเทศโดยตรง ในปี พ.ศ. 2505 จงึมกีารสรา้งโรงกลั่นของเอกชนขึน้ คอื 
โรงกลั่นของ บรษัิท โรงกลั่นน ้ามันไทย จ ากัด (ปัจจบุันคอื บรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด) และโรงกลั่นของบรษัิท 
เอสโซ ่แสตนดารด์ประเทศไทย จ ากัด (ปัจจบุันใชช้ือ่ บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั) โดยมกีระทรวง
อตุสาหกรรมเป็นหน่วยงานควบคมุดแูลโรงกลั่นน ้ามันในประเทศและ ราคาน ้ามันส าเร็จรปูของ โรงกลัน่ตาม
เงือ่นไขของสญัญาระหวา่งรัฐบาลและบรษัิททีด่ าเนนิกจิการ และในปี พ.ศ. 2509 ไดม้กีารตราพระราชบัญญัติ
น ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2509 ก าหนดใหผู้ผ้ลติและคา้น ้ามันตอ้งส ารองน ้ามันเชือ้เพลงิ 

ในปี พ.ศ. 2516 ราคาน ้ามันดบิในตลาดโลกไดเ้พิม่สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว เนือ่งจากประเทศ ผูผ้ลติน ้ามันใน
ตะวนัออกกลาง หรอื กลุม่โอเปค สามารถแยง่อ านาจในการควบคมุการผลติและจ าหน่ายน ้ามันดบิไปจากบรษัิท
คา้น ้ามัน ทีด่ าเนนิกจิการอยูใ่นหลายๆ ประเทศไดเ้ป็นผลส าเร็จ กอ่ใหเ้กดิการใชอ้ านาจทางการเมอืงในการ
ตัดสนิเรือ่งราคาและน ้ามันดบิทีจ่ะ สง่ออก ราคาน ้ามันทีเ่พิม่สงูขึน้สง่ผลกระทบตอ่ความตอ้งการใชน้ ้ามันของ
ประเทศที ่ก าลังพัฒนาอยา่งรนุแรง รวมทัง้ ประเทศไทยดว้ย รัฐบาลจงึไดต้ัง้คณะกรรมการศกึษาพจิารณาราคา
น ้ามันส าเร็จรปู ณ โรงกลั่น และราคาขายปลกีของประเทศใหส้อดคลอ้งกับราคาน ้ามันดบิทีเ่พิม่สงูขึน้ เพือ่ให ้
ธรุกจิน ้ามันของประเทศสามารถด าเนนิการตอ่ไปได ้และไมใ่หม้ผีลกระทบตอ่ประชาชนมากนัก 

ในขณะเดยีวกันรัฐบาลไดเ้รง่ใหม้กีารส ารวจแหลง่ปิโตรเลยีมในทะเลตัง้แตปี่ พ.ศ. 2514 เป็นตน้มา และพบวา่
มกีา๊ซธรรมชาตแิละน ้ามันดบิในอา่วไทย จงึไดม้กีารจัดตัง้ "องคก์าร กา๊ซธรรมชาต"ิ ขึน้ เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 
2520 เพือ่ส ารวจ ขอรับสมัปทานการผลติ การขนสง่ การเก็บรักษา การซือ้ขาย และการจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิ
ซึง่นับเป็นอกีกา้วหนึง่ในการสรา้งความมั่นคงดา้นพลังงานใหแ้กป่ระเทศ 

ชว่งทีม่กีารจดัต ัง้การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

วกิฤตการณ์ราคาน ้ามันนับตัง้แตปี่ พ.ศ. 2516 เมือ่กลุม่โอเปคเขา้มามอี านาจในการ ควบคมุการผลติและ
ก าหนดราคาน ้ามัน ท าใหร้าคาน ้ามันปรับตัวสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง จากราคา 5.12 เหรยีญสหรัฐฯ/บารเ์รล ในปี 
พ.ศ. 2516 มาเป็น 24 เหรยีญสหรัฐฯ/บารเ์รล ในปลายปี พ.ศ. 2522 และกอ่ใหเ้กดิการขาดแคลนน ้ามันไปท่ัว
โลก ส าหรับประเทศไทยมเีพยีงองคก์าร เชือ้เพลงิทีท่ าหนา้ทีจั่ดหาน ้ามันซึง่ไดจ้ากโรงกลั่นทีม่อียู่
ภายในประเทศ เทา่นัน้ ยังไมส่ามารถสรา้งเครอืขา่ยในการจัดหาน ้ามันจากตลาดภายนอกประเทศได ้ 

รัฐบาลจงึมแีนวคดิทีจ่ะจัดตัง้บรษัิทน ้ามันแหง่ชาตขิ ึน้เพือ่เป็นเครือ่ง มอืของรัฐในการแกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนน ้ามัน และใชเ้ป็นอ านาจตอ่รองกับบรษัิทน ้ามันตา่งชาต ิดังนัน้จงึไดม้กีาร จัดตัง้ "การปิโตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย" ขึน้ สงักัดกระทรวงอตุสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตกิารปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 
2521 โดยใหโ้อนองคก์ารเชือ้เพลงิซึง่สงักดักรมการพลังงานทหาร และองคก์ารกา๊ซธรรมชาต ิสงักัดกระทรวง
อตุสาหกรรม ไปเป็นของการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย หรอืเรยีกโดยยอ่วา่ "ปตท." เพือ่ให ้ปตท. เป็น
องคก์รเดยีวทีเ่ป็นกลไกของรัฐในการแกไ้ขภาวะการขาดแคลนน ้ามัน พัฒนาอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาต ิและ
พัฒนาอตุสาหกรรม ปิโตรเคม ี(ดภูาคผนวกที ่2) 

ในการแกไ้ขปัญหาภาวะการขาดแคลนน ้ามัน ปตท. ไดท้ าหนา้ทีใ่นฐานะเป็นบรษัิทน ้ามันแหง่ชาต ิรับไปเจรจา
กับบรษัิทน ้ามันตา่งชาตขิองประเทศตา่งๆ รวมทัง้การใชค้วามสมัพันธใ์นฐานะสมาชกิกลุม่อาเซยีน 
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) ในการขอความรว่มมอืจากประเทศสมาชกิเพือ่จัดหา
น ้ามันมาสนองตอบความตอ้งการใช ้ภายในประเทศ ซึง่ในขณะนัน้มปีระเทศสมาชกิเพยีง 5 ประเทศ คอื 
อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี สงิคโปร ์และไทย นอกจากนี ้เพือ่ให ้ปตท. มศีักยภาพในการกลั่นน ้ามัน จงึ
ใหร้วมโรงกลั่นน ้ามันบางจากเขา้มาเป็นของ ปตท. และให ้ปตท. เขา้ถอืหุน้ในบรษัิทไทยออยล ์จ ากดั ในอัตรา
รอ้ยละ 49 



ในปี พ.ศ. 2528 ปตท. ไดจั้ดตัง้ บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด หรอืเรยีกโดยยอ่วา่ ปตท.สผ. 
ขึน้เป็นบรษัิทลกู เพือ่ท าหนา้ทีส่ ารวจและผลติปิโตรเลยีมทัง้ในและนอกประเทศ ปตท.สผ. จงึมบีทบาทส าคัญ
ในการส ารวจและพัฒนาอตุสาหกรรมน ้ามันและกา๊ซธรรมชาต ิเพือ่สนองตอบความตอ้งการพลังงานของ
ประเทศ  

"...ตอนทีต่ัง้ ปตท.สผ. ขึน้มาไมใ่ชเ่พือ่ตอ้งการก าไร ในตอนแรกตอ้งการใหเ้ป็นบรษัิทน ้ามัน ทีต่อ้งท า up 
stream ใหไ้ด ้แลว้จงึถา่ยโอนเทคโนโลยมีาใหส้ามารถยกระดับตัวเองได ้เพือ่เป็น ตัวผลักดันบรษัิทน ้ามัน
แหง่ชาต ิและเพือ่เขา้ไปจัดการกับการลงทนุทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศ เพราะแทนทีจ่ะใหฝ้ร่ังท าทัง้หมด 
เราก็เขา้ไปท าเองบา้ง ..." 

นายวเิศษ จภูบิาล 
ผูว้า่การการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

ตอ่มาในเดอืนสงิหาคม 2533 เกดิเหตกุารณ์อรัิคบกุยดึคเูวต ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันดบิของโลกมปีรมิาณ
สงูกวา่ปกต ิเนือ่งจากผูบ้รโิภคเกดิความตืน่กลัวจงึกกัตนุและเพิม่ปรมิาณส ารองน ้ามัน อยา่งเต็มที ่นอกจากนี ้
สหประชาชาตไิดม้มีตใิหปิ้ดลอ้มทางเศรษฐกจิตอ่อรัิค และ คเูวต ท าใหป้รมิาณการผลติน ้ามันดบิในสว่นทีเ่ป็น
โควตา้ของทัง้ 2 ประเทศ หายไปจากตลาดโลกสง่ผลใหร้าคาน ้ามันเพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว  

ปตท. ในฐานะกลไกของรัฐไดเ้ขา้มามบีทบาทในการจัดหาน ้ามันเพือ่สนองตอบความตอ้งการ ใชน้ ้ามันของ
ประเทศอกีครัง้ ไมว่า่จะเป็นความพยายามในการจัดหาน ้ามันจากประเทศแถบเอเชยีใหม้ากขึน้ และการใชส้ทิธิ
ซือ้น ้ามันจากมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และบรไูน ภายใตข้อ้ตกลง ASEAN Petroleum Security Agreement 
(APSA) รวมทัง้ การจัดหากา๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้เพือ่ใชท้ดแทนน ้ามันเตาในการผลติไฟฟ้า  

"...ชว่งขาดแคลนน ้ามันครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 ผมคดิวา่รัฐบาลตกอยูใ่นสถานะล าบาก เพราะวา่เราขาดแคลน
พลังงานและแหลง่ในการจัดหาจงึมคีวามคดิวา่น่าจะจัดตัง้ บรษัิทน ้ามันแหง่ชาตขิ ึน้ ซึง่ก็เป็นแนวโนม้ท่ัวโลกใน
สมัยนัน้ทีจั่ดตัง้บรษัิทน ้ามันแหง่ชาตกิันหมด เชน่ อาหรับ มาเลเซยี อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ส าหรับ
ประเทศไทยในระยะแรกๆ แนวคดิของรัฐคอื สรา้งมอืขึน้มาเพือ่ใชใ้นการจัดหาพลังงานและแกไ้ขปัญหาภาวะ
ขาดแคลน รวมทัง้ใชเ้ป็นอ านาจตอ่รองกับบรษัิทน ้ามันตา่งชาต.ิ.." 

ดร.ทองฉัตร หงสล์ดารมภ ์
อดตีผูว้า่การการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

ตอ่มา รัฐบาลมนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิใหก้ารจัดหาน ้ามันเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมเีสถยีรภาพ รวมทัง้ ให ้
กจิการกลั่นน ้ามันของประเทศมปีระสทิธภิาพสงู เพือ่เป็นการลดตน้ทนุในการจัดหาน ้ามันของประเทศใหอ้ยูใ่น
ระดับต า่สดุเทา่ที ่จะท าได ้ดังนัน้ จงึไดด้ าเนนิการปรับปรงุการขอและออกใบอนุญาตผูค้า้น ้ามันเพือ่ใหผู้ค้า้ 
น ้ามันประกอบธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบมากขึน้ ยกเลกิการควบคมุการน าเขา้น ้ามันเบนซนิและน ้ามันกา๊ด 
รวมทัง้ สง่เสรมิใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทในกจิการกลั่นน ้ามันมากขึน้ ตลอดจน สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขันใน
กจิการคา้น ้ามันมากขึน้ดว้ย เพือ่เป็นการปทูางไปสูก่ารยกเลกิการควบคมุราคาน ้ามันในประเทศในทีส่ดุ โดยเมือ่
กลางปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลไดป้ระกาศใชร้ะบบราคาน ้ามันลอยตัว ท าใหม้ผีูค้า้น ้ามันรายใหมเ่ขา้มาลงทนุใน
ธรุกจิน ้ามันมากขึน้ ปตท. ไดเ้ขา้มามบีทบาทเป็นผูค้านอ านาจผูค้า้น ้ามันเอกชนไมใ่หม้กีาร รวมตัวกันก าหนด
ราคาน ้ามันเอาเปรยีบผูบ้รโิภค 

เมือ่ภาคเอกชนเขา้มามบีทบาทในการพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมมากขึน้ตาม ล าดับ สง่ผลใหต้ลาดน ้ามันใน
ประเทศมกีารแขง่ขนักันมากขึน้และเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ทัง้ในดา้นการส ารวจและพัฒนาน ้ามันดบิและกา๊ซ
ธรรมชาต ิการขยายและเพิม่ขดีความสามารถในการกลั่น การขยายสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ และการเขา้ร่วม
ทนุในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีบทบาทของ ปตท. ในฐานะกลไกของรัฐและการเป็นแกนน าในการพัฒนาธรุกจิ
อตุสาหกรรมใหม่ๆ  เริม่มคีวามจ าเป็นนอ้ยลงตามล าดับ แตก่ลับมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับบทบาทใหเ้ป็นไปในเชงิ
ธรุกจิมากขึน้ เนือ่งจาก ปตท. จ าเป็นตอ้งแขง่ขนักับบรษัิทน ้ามันคูแ่ขง่ และจะตอ้งสามารถตัดสนิใจลงทนุได ้
ในเชงิธรุกจิอยา่งแทจ้รงิ ประกอบกับแนวโนม้ในหลายๆ ประเทศท่ัวโลกไดพั้ฒนาบรษัิทน ้ามันแหง่ชาตใิหม้ี
บทบาทในเชงิธรุกจิ สถานการณ์ดังกลา่วไดน้ ามาสูแ่นวคดิในการปรับเปลีย่นบทบาทและโครงสรา้งองคก์ร ของ 
ปตท. ใหม้บีทบาทในเชงิพาณชิยแ์ละมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ คณะรัฐมนตรจีงึมมีตเิมือ่วนัที ่17 
กันยายน 2534 ใหด้ าเนนิการปรับปรงุโครงสรา้ง ปตท. โดยใหพ้จิารณาวา่ควรจัดโครงสรา้งในรปูแบบใดจงึจะ
กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 



ชว่งแปรรปูการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

การปรับเปลีย่นโครงสรา้งของ ปตท. เริม่จากการปรับโครงสรา้งองคก์รให ้ปตท. เป็น รัฐวสิาหกจิทีด่กีอ่น
นับตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2535 เป็นตน้มา และตอ่มา ปตท.ไดจ้า้งบรษัิททีป่รกึษา McKinsey & Company Inc. 
ด าเนนิการศกึษาการปรับโครงสรา้ง ปตท. ผลการศกึษา มขีอ้เสนอใหป้รับปรงุโครงสรา้งองคก์รเป็นแบบหน่วย
ธรุกจิทีด่ าเนนิกจิการครบ วงจรเบ็ดเสร็จใน ตัวเอง คลา้ยรปูแบบบรษัิทในเครอื โดยม ีปตท. ส านักงานใหญเ่ป็น
ผูก้ ากับดแูลกลยทุธห์ลักขององคก์ร และใหจั้ดตัง้สายธรุกจิ 4 สาย ดแูลธรุกจิในแตล่ะสาย ไดแ้ก ่สายธรุกจิ
ส ารวจและผลติ กา๊ซธรรมชาต ิสายธรุกจิการกลั่น สายธรุกจิน ้ามัน และสายธรุกจิปิโตรเคม ีรปูแบบดังกลา่ว
สามารถด าเนนิการไดเ้ร็วโดยไมต่อ้งมกีารแกไ้ขกฎหมาย (ดภูาคผนวกที ่3) 

ในปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกจิไทยตอ้งเผชญิปัญหาถงึขัน้วกิฤต สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิชะลอตัวลงอยา่งมาก และเกดิ
การเก็งก าไรในคา่เงนิบาทอยา่งตอ่เนือ่ง จนรัฐบาลในสมัยพลเอกชวลติ ยงใจยทุธ ไดป้ระกาศใชอ้ตัรา
แลกเปลีย่นของประเทศเป็นระบบลอยตัว เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2540 ความไมม่ั่นใจในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ สง่ผลใหค้า่เงนิบาทออ่นตัวลง อยา่งตอ่เนือ่ง สถาบันการเงนิและธรุกจิขาด
สภาพคลอ่งจนตอ้งปิดกจิการลงเป็นจ านวนมากรัฐบาลจงึ ไดข้อความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากกองทนุการเงนิ
ระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund : IMF)  

สถานการณ์ดังกลา่วจงึเป็นปัจจัยเรง่ใหม้กีารด าเนนิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ ใหเ้ร็วขึน้ โดย ไดม้กีารแตง่ตัง้ 
"คณะกรรมการก ากับนโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิ (กนร.)" เพือ่ท าหนา้ทีก่ าหนดกรอบการด าเนนิงานและก ากับดแูล
การแปรรปูรัฐวสิาหกจิ รวมทัง้ เรง่ด าเนนิการออกกฎหมายทนุของรัฐวสิาหกจิใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว ตอ่มาเมือ่
วนัที ่16 กันยายน 2540 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิห็นชอบแนวทางการขายหุน้ของรัฐทีด่ าเนนิการไดเ้ร็ว ไดแ้ก ่การ
ขายหุน้ของ ปตท. ในบรษัิท ปตท.สผ. และบรษัิทบางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) การขายหุน้ของ
กระทรวงการคลังในบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากัด และบรษัิทบางจากฯ และการขายหุน้ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยในบรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (ดภูาคผนวกที ่4) 

ในเดอืนมถินุายน 2541 ไดม้กีารขายหุน้ของ ปตท. ในบรษัิท ปตท.สผ. ใหแ้กผู่ล้งทนุทัง้ ในและนอกประเทศ 
ประกอบดว้ย หุน้เดมิของ ปตท. 16.5 ลา้นหุน้ และเป็นหุน้เพิม่ทนุอกี 16 ลา้นหุน้รวมเป็น 32.5 ลา้นหุน้ ใน
ราคา 300 บาท/หุน้ คดิเป็นเงนิจากการขายหุน้ประมาณ 9,750 ลา้นบาท จากการขายหุน้ครัง้นีท้ าใหส้ดัสว่น
การถอืหุน้ของ ปตท. ลดลงเหลอืรอ้ยละ 62 

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรัฐบาลโดยมนีายชวน หลกีภยั เป็นนายกรัฐมนตร ีไดม้กีารจัดท าแผนแมบ่ทการปฏริปู
รัฐวสิาหกจิ เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการแปรรปูรัฐวสิาหกจิในสาขาตา่งๆ โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิห็นชอบแผน
ดังกลา่วเมือ่วนัที ่1 กันยายน 2541 ส าหรับการแปรรปูรัฐวสิาหกจิสาขาพลังงาน แบง่ออกเป็น 3 สาขา คอื 
สาขาไฟฟ้า สาขากา๊ซธรรมชาต ิและสาขาน ้ามัน ซึง่ จะตอ้งด าเนนิการปรับโครงสรา้งใหไ้ปสูโ่ครงสรา้งทีม่กีาร
แขง่ขนัเสรใีนอนาคต 

การด าเนนิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิตอ้งเผชญิกับปัญหาและอปุสรรค เนือ่งจากเกดิกระแสคัดคา้นการขายหุน้ใหแ้ก่
ตา่งชาต ิโดยเฉพาะจากพนักงานรัฐวสิาหกจิไดพ้ยายามปลกุกระแส การตอ่ตา้น โดยอา้งประเด็นรัฐมุง่หวงัทีจ่ะ
ขายทรัพยส์นิของประเทศใหก้ับตา่งชาตโิดยมผีล ประโยชนอ์ืน่แอบแฝง รวมทัง้ ไมเ่ห็นดว้ยกับการจัดสรร
รายไดจ้ากการขายทรัพยส์นิและขายหุน้เขา้กองทนุเพือ่ ฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง รัฐบาลจงึตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจกับพนักงานรัฐวสิาหกจิและประชาชน เพือ่
ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายและเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนนิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ แตก็่สง่ผลใหก้ารด าเนนิการตาม
แผนแมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิตอ้งลา่ชา้ออกไป 

ส าหรับการขายหุน้ของ ปตท. และกระทรวงการคลงั ซึง่ถอืหุน้ในบรษัิทบางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 
รอ้ยละ 48 และ 24 ตามล าดับ ตามมตขิองคณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่16 กันยายน 2540 ไดเ้ห็นชอบในหลกัการให ้
หาพันธมติรรว่มทนุเขา้มาซือ้หุน้จ านวนดังกลา่ว แตเ่นือ่งจากเกดิกระแสคดัคา้นการขายหุน้ใหแ้กช่าวตา่งชาติ
ดว้ยเกรงวา่ชาว ตา่งชาตจิะไมส่นับสนุนกจิกรรมทางสงัคมซึง่บรษัิทฯ ด าเนนิการอยูใ่นปัจจบุัน คณะกรรมการ
ก ากับนโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิ (กนร.) จงึไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว โดยผลการประชมุเมือ่วนัที ่16 
มถินุายน 2542 ไดม้มีตใิห ้ปตท. และธนาคารกรงุไทยขายหุน้ทัง้หมดในบรษัิทบาทจากฯ คดิเป็นรอ้ยละ 32 
ของหุน้ทัง้หมด แบง่เป็น รอ้ยละ 16 ขายใหแ้กพั่นธมติรว่มทนุ และอกีรอ้ยละ 16 ขายใหแ้กป่ระชาชนท่ัวไป 
โดยในขัน้แรกใหด้ าเนนิการขายหุน้ใหแ้กป่ระชาชนท่ัวไปกอ่น และหากไมเ่พยีงพอกับความตอ้งการให ้



พจิารณาขายหุน้เพิม่ใหค้รบตามจ านวนที ่ประชาชนแสดงความจ านง โดยอาจขายหุน้เพิม่ทนุหรอืขายหุน้เดมิ
ของกระทรวงการคลังทางใดทางหนึง่ 

ในสว่นของการออกกฎหมายไดม้กีารตราพระราชบญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 โดยประกาศใชเ้มือ่วนัที ่4 
ธันวาคม 2542 กฎหมายดังกลา่วเป็นเครือ่งมอืของรัฐในการเปลีย่นสถานะรัฐวสิาหกจิจากรปูแบบ เดมิใหเ้ป็น
รปูแบบบรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด แตย่งัคงมสีถานะเป็นรัฐวสิาหกจิประเภทหนึง่ โดยมกีารเปลีย่นทนุ
จากรัฐวสิาหกจิเดมิเป็นทนุของบรษัิททีรั่ฐถอืหุน้ทัง้หมด และยังคงใหม้อี านาจหนา้ทีเ่ชน่เดมิ รวมทัง้ ให ้
พนักงานมฐีานะเป็นเชน่เดยีวกับทีเ่คยเป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิ ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตัวในการด าเนนิ
กจิการและเป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ทีจ่ะแปร รปูรัฐวสิาหกจิใหเ้ป็นองคก์รธรุกจิอยา่งเต็มรปูแบบตอ่ไป (ดภูาคผนวก
ที ่5) 

ในเดอืนมนีาคม 2544 สมยั พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวตัร เป็นนายกรัฐมนตร ีไดเ้รยีกประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ระดมความคดิเห็นในการก าหนดแนวทาง การพัฒนาตลาดทนุ และไดม้กีารก าหนดแผนเตรยีมความพรอ้ม
ในการน ารัฐวสิาหกจิเขา้จดทะเบยีนในตลาด หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ในจ านวนนีไ้ดก้ าหนดใหน้ า ปตท. 
เขา้ตลาดหลักทรัพยฯ์ อยา่งชา้ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2544 

เนือ่งจากสถานการณ์ไดเ้ปลีย่นแปลงไป จงึไดม้กีารพจิารณาปรับปรงุแนวทางการปรับโครงสรา้ง ปตท. ให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใหแ้ปรสภาพ ปตท. เป็น บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัย
พระราชบัญญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 และใหโ้ครงสรา้งมคีวามสอดคลอ้งกับนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ เชน่ 
การคา้เสรใีนอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม และโครงสรา้งกจิการ กา๊ซธรรมชาตใินระยะยาวทีจ่ะเปิดใหม้กีารแขง่ขนั
เสร ี(ดภูาคผนวกที ่6 และ 7) 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2544 ไดม้กีารแปลงสภาพ ปตท. โดยจัดตัง้ บรษัิท ปตท.จ ากดั (มหาชน) ขึน้ เพือ่
รับโอนกจิการ สทิธ ิหนี ้ความรับผดิ สนิทรัพย ์สว่นของทนุ ตลอดจนพนักงานและลกูจา้งทดลองงานมา
ทัง้หมด มทีนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 20,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ย หุน้จ านวน 2,000 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 
บาท และในวนัที ่2 ตลุาคม 2544 ไดเ้พิม่ทนุอกี 8,500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญใหม ่จ านวน 850 ลา้น
หุน้ 

ในการจัดสรรหุน้ใหก้ับนักลงทนุไดก้ าหนดสดัสว่นในการขายหุน้ใหแ้กป่ระชาชน และนักลงทนุในประเทศรอ้ย
ละ 60 และนักลงทนุตา่งประเทศรอ้ยละ 40 ส าหรับนักลงทนุสถาบันในประเทศและตา่งประเทศ ใชว้ธิปีระกวด
ราคาแบบสะสม (Book Building) สว่นประชาชนท่ัวไปสามารถจองซือ้หุน้ผา่นธนาคารพาณชิย ์ในราคาหุน้ละ 
35 บาท รวมจ านวนหุน้ทีข่ายไปทัง้หมด 920 ลา้นหุน้ เป็นเงนิ 32,200 ลา้นบาท และเมือ่วนัที ่6 ธันวาคม 
2544 หุน้ของบรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยนับแต่
นัน้เป็นตน้มา 

ส าหรับบรษัิททีอ่ยูใ่นเครอืของ ปตท. จะมกีารบรหิารจัดการดังนี ้1) คงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท ปตท.สผ. 
ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 51 เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้ับนักลงทนุและเพือ่ใหบ้รษัิท ปตท.สผ. เป็นกลไกของรัฐในระดับ
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 2) ใหโ้รงกลั่นไทยออยล ์เป็น โรงกลั่นหลักทีจ่ะสนับสนุนภาคการตลาดธรุกจิ
น ้ามันของ ปตท. 3) ใหข้ายหุน้ของ ปตท. ในบรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) เมือ่โอกาสอ านวย 
เพือ่หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางธรุกจิ รวมทัง้ ทยอยลดสดัสว่นการถอืหุน้ในโรงกลั่นระยองและโรงกลั่นสตาร ์
และ 4) ทยอยลดสดัสว่นการถอืหุน้บรษัิทในเครอืทีไ่มม่คีวามสมัพันธโ์ดยตรงเชงิธรุกจิ เชน่ บรษัิทปุ๋ ยแหง่ชาติ
เมือ่โอกาสอ านวย 

สว่นกจิการกา๊ซธรรมชาตจิะแยกกจิการระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตอิอกจากกจิการ การจัดหาและจ าหน่ายกา๊ซ
ธรรมชาตขิอง ปตท. โดยจัดตัง้เป็น บรษัิท ปตท. ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิจ ากดั และใหบ้รษัิท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ถอืหุน้ทัง้หมด แตใ่หด้ าเนนิกจิการแยกออกจากกันอยา่ง เด็ดขาด นอกจากนี ้ใหม้กีารจัดตัง้ บรษัิท 
ปตท. จัดจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิจ ากัด เพือ่รองรับ แผนการขยายการจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท. โดยใน
อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่แกบ่คุคลทีส่าม เปิดแขง่ขนัในแหลง่และตลาดกา๊ซ
ธรรมชาตใิหม ่และเปิดประมลูแขง่ขนัใหส้มัปทานแกเ่อกชนในการลงทนุและด าเนนิการใหบ้รกิาร ระบบทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาต ิเพือ่ใหก้จิการกา๊ซธรรมชาตมิกีารแขง่ขนักันอยา่งเสรใีนทีส่ดุ 

จากพัฒนาการของกจิการปิโตรเลยีมดังกลา่วขา้งตน้ จะเห็นวา่มกีารเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์และ
แนวคดิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแตล่ะ ยคุสมัย เริม่ตัง้แตก่ารจัดตัง้กจิการปิโตรเลยีมเป็นหน่วยงานราชการ 



เนือ่งจากในยคุนัน้น ้ามันถอืเป็นยทุธปัจจัยทีม่คีวามส าคัญตอ่ความมั่นคงทาง ทหาร หน่วยงานทีจั่ดตัง้ข ึน้จงึ
สงักัดกระทรวงกลาโหม นับตัง้แตจั่ดตัง้เป็น "แผนกเชือ้เพลงิ" และพัฒนามาเป็น "กรมการพลังงานทหาร" จน
ม ี"องคก์ารเชือ้เพลงิ" เกดิขึน้ แตเ่มือ่เกดิวกิฤตการณ์น ้ามันก็มคีวามจ าเป็นตอ้งมอีงคก์รทีเ่ป็นเครือ่งมอื ของรัฐ
ในการเจรจาตอ่รองกับบรษัิทน ้ามัน ตา่งชาต ิและการจัดหาตลาดน ้ามัน เพือ่แกไ้ขภาวะการขาดแคลนน ้ามัน จงึ
เกดิ "การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย" ขึน้เป็นบรษัิทน ้ามันแหง่ชาต ิมฐีานะเป็นรัฐวสิาหกจิสงักัดกระทรวง
อตุสาหกรรม 

อยา่งไรก็ตาม การลงทนุพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมมกีารลงทนุสงูและเป็นภาระทางดา้นการเงนิ การคลังแก่
ภาครัฐ จงึท าใหม้แีนวคดิในการสง่เสรมิภาคเอกชนเขา้มามบีทบาทในการลงทนุมากขึน้ การปิโตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย หรอื ปตท. จงึจ าเป็นตอ้งปรับเปลีย่นบทบาทใหเ้ป็นเชงิพาณชิยเ์พือ่ใหส้ามารถแขง่ขนักับ 
ภาคเอกชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการแปลงสภาพ ปตท. เป็นบรษัิทจ ากัดมหาชน และน าเขา้ระดมทนุใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย กจิการปิโตรเลยีมก็ไดก้ลายสภาพเป็นกจิการของภาคเอกชนในทีส่ดุ 

 

2. กจิการดา้นไฟฟ้า 

ประเทศไทยเริม่มไีฟฟ้าใชม้าตัง้แตปี่ พ.ศ. 2427 แตเ่ป็นการใชใ้นพระบรมมหาราชวงั เทา่นัน้ และถา้นับตัง้แต่
มไีฟฟ้าใชจ้นถงึปัจจบุันก็เป็นเวลาประมาณรอ้ยปีเศษ พัฒนาการของนโยบายและการจัดตัง้กจิการไฟฟ้าของ
ประเทศตัง้แตอ่ดตีจนถงึ ปัจจบุันอาจแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ชว่งเวลา คอื ชว่งการจัดตัง้กจิการไฟฟ้าเป็น
รัฐวสิาหกจิ ชว่งการสง่เสรมิภาคเอกชนเขา้มาม ีบทบาทในกจิการไฟฟ้า และชว่งการปรับโครงสรา้งกจิการ
ไฟฟ้าของประเทศ 

ชว่งการจดัต ัง้กจิการไฟฟ้าเป็นรฐัวสิาหกจิ 

หลังจากปี พ.ศ. 2427 ทีป่ระเทศไทยเริม่มไีฟฟ้าใชเ้ป็นครัง้แรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว โดยมเีจา้พระยาสรุศักดิม์นตร ี(เจมิ แสงชโูต) เมือ่ครัง้ด ารงต าแหน่งจมืน่ไวยวรนารถ เป็นผูร้เิร ิม่ใหม้ี
การตดิตัง้ไฟฟ้าขึน้ในเขตพระนคร ตอ่มาในปี พ.ศ.2437ประเทศไทยเริม่มกีจิการไฟฟ้าทีผ่ลติเพือ่เดนิรถรางใน
กรงุเทพฯ ชือ่ "บรษิทั ไฟฟ้าสยาม จ ากดั" เป็นบรษัิทของชาวเดนมารค์ มสี านักงานใหญต่ัง้อยูข่า้งวดัราช
บรูณะราชวรวหิาร (วดัเลยีบ) ซึง่ ตอ่มาเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญข่องการไฟฟ้านครหลวงกอ่นทีจ่ะยา้ยไปตัง้
ส านัก งานอยูท่ีเ่พลนิจติในปัจจบุัน 

ในปี พ.ศ. 2455 ไดม้กีารกอ่สรา้ง "การไฟฟ้าสามเสน" ขึน้ เพือ่จา่ยกระแสไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชนทางดา้น
เหนอืของกรงุเทพฯ และผลติไฟฟ้าใหก้ับโรงกรองน ้าประปาทีส่ามเสนดว้ย การกอ่สรา้งมาแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 
2457 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่ัว และไดใ้หก้องไฟฟ้าหลวง กรมโยธาเทศบาล 
(ปัจจบุันคอื กรมโยธาธกิาร) เป็นผูด้ าเนนิการ  

หลังสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่สงบลง ภมูภิาคเอเชยีไดรั้บผลกระทบจากภาวะขาดแคลนสนิคา้ เนือ่งจาการคา้
ตา่งประเทศหยดุชะงักลง รัฐบาลจงึไดต้รา "พระราชบัญญัตคิวบคมุกจิการคา้ขายอันกระทบถงึความปลอดภัย
หรอืความผาสกุแหง่ สาธารณชน พทุธศักราช 2471" ขึน้ ดว้ย วตัถปุระสงคส์ าคัญเพือ่หา้มบคุคลประกอบ
กจิการคา้ขายอันเป็นสาธารณูปโภค เวน้แตจ่ะไดรั้บพระบรมราชานุญาต หรอืสมัปทาน โดยก าหนดใหก้จิการ
ตอ่ไปนีเ้ป็นสาธารณูปโภค คอื การรถไฟ รถราง ขดุคลอง เดนิอากาศ ประปา ชลประทาน โรงไฟฟ้า และบรรดา
กจิการอืน่อันกระทบถงึความปลอดภัยและความผาสกุของประชาชน กฎหมายดังกลา่วจงึเป็นรากฐานใหรั้ฐบาล
เขา้มามบีทบาทในการพัฒนากจิการ สาธารณูปโภค 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2482 บรษัิทไฟฟ้าสยาม จ ากัด ไดรั้บสมัปทานและไดข้ยายกจิการเพือ่ผลติไฟฟ้าจ าหน่าย
ใหแ้กป่ระชาชนใน เขตกรงุเทพฯ และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น "บรรษัทไฟฟ้าไทย จ ากัด" (Thai Electric 
Corporation Ltd.) ซึง่ด าเนนิการตอ่มาจนหมดสมัปทาน จงึโอนกจิการมาเป็นของรัฐบาลเมือ่วนัที ่1 มกราคม 
2493 โดยจัดตัง้เป็น "การไฟฟ้ากรงุเทพ" ขึน้ สังกัดกรมโยธา เทศบาล กระทรวงมหาดไทย 

สว่นกจิการไฟฟ้าในตา่งจังหวดัไดเ้ริม่ข ึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2472 โดยรัฐบาลไดจั้ดตัง้แผนก ไฟฟ้าขึน้ในกอง
สขุาภบิาล กรมสาธารณสขุ กระทรวงมหาดไทย และไดจั้ดใหม้กีารไฟฟ้าขึน้ ทีส่ขุาภบิาลเมอืงนครปฐมเป็น



แหง่แรก ในปี พ.ศ. 2477 จงึไดโ้อนกจิการมาอยูใ่นกองไฟฟ้า กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และใน
ระยะนัน้เองกรมโยธาเทศบาลไดอ้นุญาตใหเ้อกชนรับสมัปทานไปด าเนนิการผลติ ไฟฟ้าจ าหน่ายใหแ้ก่
ประชาชนในตา่งจังหวดั ตอ่มารัฐบาลไดจั้ดตัง้ "องคก์ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค" ขึน้ เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2487 
สงักัดกรมโยธาเทศบาล เพือ่ให ้กจิการไฟฟ้าในสว่นภมูภิาคขยายกจิการไปสูป่ระชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวางขึน้ 
และในปี พ.ศ. 2503 จงึออกพระราชบัญญัตจัิดตัง้เป็น "การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค" ขึน้เป็นรัฐวสิาหกจิ สงักัด
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ท าหนา้ทีจั่ดหาและจ าหน่ายไฟฟ้าในสว่นภมูภิาคของประเทศ (ดภูาคผนวกที ่8) 

เมือ่สงครามโลกครัง้ทีส่องสิน้สดุลงในปี พ.ศ. 2488 เกดิปัญหาภาวะขาดแคลนไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ขึน้เป็นอยา่ง
มาก เนือ่งจากโรงไฟฟ้าสามเสนถกูระเบดิเสยีหายโดยสิน้เชงิ สว่นโรงไฟฟ้าวัดเลยีบเสยีหายเล็กนอ้ย เมือ่
ซอ่มแซมและตดิตัง้เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าดเีซลขึน้หลายแหง่ก็สามารถแก ้ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ได ้
ในระยะนัน้  

"...หลังสงครามเศรษฐกจิโตขึน้มาทันท ีเริม่มอีตุสาหกรรมเกดิขึน้เล็กๆ รา้นคา้ตอ้งการ ใชไ้ฟ มกีารสรา้งตกึสงู
ขึน้มาก็ตอ้งใชล้ฟิท ์ใชแ้อร ์ตา่งคนตา่งมเีครือ่งก าเนดิไฟฟ้าของตัวเอง แมแ้ตใ่นบา้นก็ยังมเีครือ่งป่ันไฟเอง
เล็กๆ ไฟฟ้าถงึแมจ้ะมาจากโรงไฟฟ้าใหญว่ดัเลยีบและสามเสน ไฟก็ยังตก ท าใหม้กีารใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าของ
ตัวเองเสยีบเขา้ไปไฟก็ยิง่ตกไปใหญ ่ปัญหาตอนนัน้ ยุง่มาก ท าใหป้ระเทศเราลา้หลังประเทศอืน่ๆ..." 

นายเกษม จาตกิวณชิ 
อดตีผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ตอ่มารัฐบาลไดอ้อกพระราชบัญญัตจัิดตัง้ "การพลงังานแหง่ชาต"ิ ขึน้เป็นหน่วยงานราชการมฐีานะเทยีบเทา่
กระทรวง มอี านาจหนา้ทีใ่นการจัดหา และส ารวจแหลง่พลังงานในประเทศ ในระหวา่งนัน้ก็ไดเ้ริม่มกีารส ารวจ
วางแผนโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเขือ่นยันฮ ีขึน้ และการพลังงานแหง่ชาตไิดม้อบหมายใหก้รมชลประทานรับไป
ด าเนนิการกอ่สรา้ง โครงการเขือ่นยันฮ ีจังหวดัตาก เพือ่ผลติไฟฟ้าจากพลงัน ้ามาใช ้โดยกูเ้งนิจากธนาคารโลก 
และไดเ้ริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2499 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2507 ไดรั้บพระราชทานนามวา่ "เขือ่นภมูพิล" ใน
ระยะทีม่กีารกอ่สรา้งเขือ่นยันฮนัีน้ รัฐบาลไดจั้ดตัง้ "การไฟฟ้ายนัฮ"ี ขึน้เป็นรัฐวสิาหกจิในปี พ.ศ. 2500 
เพือ่ใหด้ าเนนิ กจิการผลติไฟฟ้าของโครงการยันฮ ีซึง่ในระยะแรกมกี าลังการผลติรวม 140,000 กโิลวตัต ์(140 
เมกะวตัต ์) 

"...ปัญหามอียูว่า่เขือ่นขนาดใหญก่ีปี่จงึจะใชไ้ฟหมด ถกเถยีงกันอยูน่าน ประเด็นคอื ตอ้งมรีายไดม้าใชเ้งนิคนื
ธนาคารโลก และตอนนัน้ประเทศเรายังไมเ่คยกูเ้งนิแบบนี ้ซ ึง่ตอ้งใช ้เงนิคนืโดยตัวเอง ไมใ่หเ้อาเงนิ
งบประมาณไปคนื จงึเกดิปัญหาขึน้มาวา่หน่วยงานใดจะเป็นคนท า กรมชลประทานท าไมไ่ด ้เพราะเป็นราชการ
เงนิตอ้งเขา้หลวงหมด ตอนนัน้ยังไมม่หีน่วยงานรัฐวสิาหกจิ ก็เลยคดิตัง้การไฟฟ้ายันฮขี ึน้มา พ.ศ. 2500 ยคุ
จอมพล ป. กวา่จะรดุออกมา ไดม้กีารตอ่ตา้นกันมาก..." 

นายเกษม จาตกิวณชิ 
อดตีผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2501 ไดม้กีารออกพระราชบัญญัตกิารไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 เพือ่รวมการไฟฟ้ากรงุเทพ และ
การไฟฟ้าสามเสน เขา้ดว้ยกัน แลว้เปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็น "การไฟฟ้านครหลวง" เป็นรัฐวสิาหกจิขึน้อยูก่ับ
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ปรับปรงุกจิการไฟฟ้าใหก้วา้งขวางและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
ยิง่ขึน้ โดยในพระราชบัญญัตดิังกลา่วไดก้ าหนดใหโ้อนโรงผลติ ไฟฟ้าไปเป็นของการไฟฟ้ายันฮ ีเพือ่ใหก้าร
ไฟฟ้านครหลวงด าเนนิการจัดจ าหน่ายไฟฟ้าเทา่นัน้ (ดภูาคผนวกที ่9) 

ตอ่มา การไฟฟ้ายันฮ ีไดส้รา้งโรงไฟฟ้าไอน ้าขนาด 75,000 กโิลวตัต ์ขึน้ทีเ่ชงิสะพานพระรามหก แลว้เสร็จใน
ปี พ.ศ. 2504 เพือ่เพิม่ปรมิาณการผลติไฟฟ้าใหแ้กป่ระชาชนในเขตกรงุเทพฯ นอกจากนี้ ไดม้กีารกอ่สรา้ง
โรงไฟฟ้าไอน ้าขึน้ทีเ่หมอืงลกิไนตแ์มเ่มาะ จังหวดัล าปาง กอ่สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2503 และไดส้ง่
กระแสไฟฟ้าไปใชใ้นการกอ่สรา้งเขือ่นภมูพิล ในปี เดยีวกันนัน้ไดม้กีารออกพระราชบัญญัตกิารลกิไนต ์พ.ศ. 
2503 เพือ่ท าหนา้ทีผ่ลติและจ าหน่าย ไฟฟ้าในเขตภาคเหนอื ไดแ้ก ่จังหวดัล าปาง เชยีงใหม ่ล าพนู และตาก 
ตอ่มาไดม้กีารขยาย กจิการผลติไฟฟ้าจากลกิไนตท์ีจั่งหวดักระบีข่ ึน้อกีแหง่หนึง่ดว้ย เนือ่งจากในชว่งเวลา
ดังกลา่วเป็นชว่งของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่1 (พ.ศ. 2504-2509) ซึง่รัฐบาลเนน้การ
ลงทนุในสิง่กอ่สรา้งพืน้ฐาน ไดแ้ก ่ระบบคมนาคม ระบบชลประทาน ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปการตา่งๆ ใน
สว่นของการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศจงึมกีารกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่ขึน้ตาม ล าดับ 



ในระหวา่งทีด่ าเนนิการพัฒนาไฟฟ้าในภาคกลาง ภาคเหนอื และภาคใตนั้น้ ปรากฎวา่ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืยังไมไ่ดรั้บการพัฒนาไฟฟ้าใหด้ขี ึน้เทยีบ เทา่ภาคอืน่ๆ การพลังงานแหง่ชาตจิงึไดเ้รง่
ส ารวจวางแผนกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้า ขึน้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยไดรั้บความรว่มมอืจาก
คณะกรรมการประสานงานส ารวจโครงการพัฒนาลุม่แมน่ ้าโขง ตอนลา่ง ท าการส ารวจวางแผนเพือ่กอ่สรา้ง
โครงการน ้าพอง จังหวดัขอนแกน่ และโครงการน ้าพงุ จังหวดัสกลนคร โดยรัฐบาลไดจั้ดตัง้ "การไฟฟ้า
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื" ขึน้ในปี พ.ศ. 2505 เพือ่ด าเนนิการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโครงการทัง้สอง 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2511 รัฐบาลไดอ้อกพระราชบัญญัตกิารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2511 เพือ่รวม
รัฐวสิาหกจิทีท่ าการผลติไฟฟ้าทัง้ 3 แหง่เขา้ดว้ยกัน คอื การลกิไนท ์การไฟฟ้ายันฮ ีและการไฟฟ้า
ตะวนัออกเฉียงเหนอื จัดตัง้เป็น "การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย" มฐีานะเป็นรัฐวสิาหกจิ เพือ่ท า
หนา้ทีผ่ลติ จัดหาและจัดสง่ หรอืจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้กก่ารไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
และประเทศใกลเ้คยีง รวมทัง้ ด าเนนิธรุกจิตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับพลังงานไฟฟ้า พระราชบัญญัตดิังกลา่วมผีลใช ้

บังคับตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2512 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย หรอื กฟผ. จงึไดด้ าเนนิการผลติ
ไฟฟ้าเพือ่สนองตอบความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศนับแต ่นัน้เป็นตน้มา (ดภูาคผนวกที ่10) 

จากปี พ.ศ. 2511-2515 ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไดเ้พิม่ขึน้ตามล าดับ โดย เพิม่ข ึน้จาก 2,513 ลา้น
กโิลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2511 เป็น 5,329 ลา้นกโิลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2515 คดิเป็นอัตราเพิม่เฉลีย่ประมาณรอ้ย
ละ 22 ตอ่ปี ในขณะทีจ่ านวนประชากรของประเทศในปี 2515 มปีระมาณ 38 ลา้นคน เป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนคร
หลวงประมาณ 4 ลา้นคน เขตภมูภิาคประมาณ 34 ลา้นคน ก าลังการผลติตดิตัง้ไฟฟ้าในปี 2515 รวม 1,639 เม
กะวตัต ์เป็นสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไอน ้ารอ้ยละ 46 โรงไฟฟ้าพลังน ้ารอ้ยละ 31 โรงไฟฟ้ากังหัน
กา๊ซรอ้ยละ 13 และ โรงไฟฟ้าเครือ่งดเีซลรอ้ยละ 10 

ในปี พ.ศ. 2516 ไดเ้กดิวกิฤตการณ์น ้ามันขึน้ สง่ผลใหร้าคาน ้ามันเพิม่สงูขึน้ และน ้ามันดบิทีจ่ะหาซือ้ไดม้ี
ปรมิาณลดนอ้ยลง สง่ผลใหต้น้ทนุเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าของประเทศสงูขึน้ดว้ย โดยเฉพาะน ้ามันเตามี
ราคาเพิม่ขึน้ถงึ 4 เทา่ตัว รัฐบาลจงึไดอ้อกพระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ามันเชือ้เพลงิ 
พ.ศ. 2516 ซึง่ใหอ้ านาจนายกรัฐมนตรใีนการก าหนดมาตรการเกีย่วกับการแกไ้ขและป้องกันภาวะ การขาด
แคลนน ้ามันเชือ้เพลงิ วกิฤตการณ์น ้ามันเกดิขึน้ ตอ่เนือ่งมาจนถงึปี พ.ศ. 2524 ซึง่เป็นปีทีร่าคาน ้ามันดบิถบีตัว
สงูขึน้ถงึ 34 เหรยีญสหรัฐฯ/บารเ์รล สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิโลกทรดุตัวลง 

ชว่งเวลาดังกลา่ว รัฐบาลไดอ้อกประกาศก าหนดเวลาหา้มประชาชนออกนอกบา้นในเวลากลางคนื (curfew) 
เป็นครัง้แรก และไดอ้อกมาตรการอืน่ๆ เพือ่ใหม้กีารใชน้ ้ามันอยา่งประหยัด เชน่ การปิดไฟป้ายโฆษณา การ
ก าหนดเวลาปิดสถานบันเทงิตา่งๆ ใหเ้ร็วขึน้ รวมทัง้ รณรงคใ์หป้ระชาชนชว่ยกันประหยัดและเห็นความส าคัญ
ของพลังงาน ในขณะเดยีวกันรัฐบาลไดจั้ดตัง้ "การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย" ขึน้ในปี พ.ศ. 2521 เพือ่เป็น
กลไกของรัฐบาลในการเจรจากับบรษัิทน ้ามันตา่งชาต ิและขอความรว่มมอืจากประเทศสมาชกิในกลุม่อาเซยีน 
เพือ่จัดหาน ้ามัน ใหแ้กป่ระเทศ  

"...สมัยรัฐบาลของทา่นคกึฤทธิท์ีไ่ปเปิดสมัพันธไมตรกีับเมอืงจนี ทา่นนายกชาตชิายเป็นรัฐมนตรอีตุสาหกรรม
ตอนนัน้ ไดไ้ปจัดท าโครงการรว่มมอืกับจนี และไดรั้บความรว่มมอืเรือ่งน ้ามันมติรภาพเป็นน ้ามันเชยีงล ี...... 
วนัทีโ่รงไฟฟ้ารับน ้ามันเชยีงลมีาครัง้แรก ปรมิาณส ารองน ้ามันเหลอือยู ่3 วนั ก็ทัน..." 

ดร.ทองฉัตร หงสล์ดารมภ ์
อดตีผูว้า่การการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

ในชว่งปี พ.ศ. 2517 - 2524 เรยีกไดว้า่เป็น "ยคุน ้ามันแพง" รัฐบาลไดพ้ยายามตรงึราคาและชะลอการขึน้ราคา
พลังงานไว ้ในขณะเดยีวกันก็ไดใ้ชเ้งนิตราตา่งประเทศเพือ่ซือ้น ้ามันจากตา่งประเทศเขา้มา คดิเป็นมลูคา่ถงึ 
68,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2524 สง่ผลใหป้ระเทศตอ้งขาดดลุการคา้เพิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก จาก 25,600 ลา้น
บาท ในปี พ.ศ. 2520 เพิม่เป็น 67,300 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2524 

ดังนัน้ ในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่5 (พ.ศ. 2529-2530) รัฐบาลจงึไดก้ าหนด
เป้าหมายลดการน าเขา้น ้ามันเชือ้เพลงิลงเฉลีย่รอ้ยละ 3 ตอ่ปี และใหม้กีารใช ้กา๊ซธรรมชาตมิากขึน้ รวมทัง้ ให ้
มกีารกระจายชนดิของเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าเพือ่ลดการใชน้ ้ามันลง โดยใหม้กีารใชล้กิไนต ์และพลังน ้า
เพิม่ข ึน้ นอกจากนี ้ไดก้ าหนดเป้าหมายใหม้กีารประหยัดพลังงานอยา่งจรงิจัง การด าเนนิการตามเป้าหมาย



ดังกลา่วนับวา่ประสบผลส าเร็จเพราะสามารถลดการน าเขา้ พลังงานจากตา่งประเทศลงได ้จากสดัสว่นรอ้ยละ 
90 ในปี พ.ศ. 2524 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 58 ในปี พ.ศ. 2529 

อยา่งไรก็ตาม ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่5 รัฐบาลไดป้รับปรงุขยายบรกิารพืน้ฐานของประเทศในสดัสว่นทีส่งู 
มกีารลงทนุในสว่นของภาครัฐวสิาหกจิเพิม่สงูขึน้เกอืบ 2 เทา่ เมือ่เทยีบกับชว่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่4 ท า
ใหต้อ้งพึง่แหลง่เงนิกูจ้ากตา่งประเทศมากขึน้ โดยรอ้ยละ 60 ของหนีต้า่งประเทศเป็นหนีท้ีรั่ฐบาลค ้าประกัน
ใหก้ับรัฐวสิาหกจิ และเกอืบรอ้ยละ 90 ของหนี ้รัฐวสิาหกจิเป็นการกอ่หนีก้ับตา่งประเทศ เนือ่งจากรายไดข้อง
รัฐวสิาหกจิ และเงนิอดุหนุนจากภาครัฐ รวมทัง้แหลง่เงนิกูใ้นประเทศไมเ่พยีงพอ  

รัฐบาลจงึไดพ้จิารณาทีจ่ะด าเนนิการแปรสภาพการบรหิารงานของรัฐวสิาหกจิให ้เป็นเชงิธรุกจิเพือ่ใหก้าร
บรหิารงานมคีวามคลอ่งตวัและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และสนับสนุนภาคเอกชนใหเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการ
ด าเนนิงาน เพือ่แบง่เบาภาระทางดา้นการเงนิของภาครัฐ ซึง่รวมถงึการแปรสภาพรัฐวสิาหกจิดา้นพลังงานดว้ย 
ดังนัน้ ในชว่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2530 -2534) จงึใหม้กีารก าหนดขัน้ตอนการแปรสภาพ
รัฐวสิาหกจิใหช้ดัเจน เพือ่น าไปสูภ่าคปฏบิัตไิดจ้รงิ 

ในสว่นของการแปรสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไดม้กีารจัดท า แนวทางการด าเนนิงาน
ในอนาคตของ กฟผ. เพือ่ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่12 กันยายน 2535 แนวทางดังกลา่ว
ก าหนดใหแ้ปลง กฟผ. เป็นรัฐวสิาหกจิทีด่โีดยตอ้งน าเงนิสง่รัฐจากเดมิอัตรารอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 30 และให ้
ด าเนนิการจัดตัง้บรษัิทผลติไฟฟ้า จ ากัด เพือ่รับซือ้โรงไฟฟ้าระยองและใหก้ระจายหุน้เขา้ตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย หลังจากนัน้จงึปรับโครงสรา้ง กฟผ. เป็นหน่วยธรุกจิตา่งๆ และแปลงเป็นบรษัิทจ ากัดมหาชนเพือ่
เตรยีมน าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ตอ่ไป 

ส าหรับการแปรสภาพการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย คอื การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการ ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
(กฟภ.) คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2538 เห็นชอบแนวทางการแปรรปู กฟภ. โดยใหแ้ปลง 
กฟภ. เป็นรัฐวสิาหกจิทีด่กีอ่นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ ปฏบิัตงิาน และใหม้กีารด าเนนิงานเป็นเชงิธรุกจิมาก
ขึน้โดยปรับปรงุโครงสรา้ง กฟภ. ออกเป็นหน่วยธรุกจิรับผดิชอบการจ าหน่ายไฟฟ้าในแตล่ะภาคเพือ่เพิม่ความ
คลอ่ง ตัวในการบรหิารงานสว่น กฟน. ไดจั้ดท าแนวทางการปรับโครงสรา้งเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่ขอความ
เห็นชอบเมือ่วนั ที ่17 มถินุายน 2540 โดยก าหนดรปูแบบการปรับโครงสรา้งเป็น 2 สว่น คอื สว่นทีเ่ป็น
รัฐวสิาหกจิ และสว่นทีเ่ป็นบรษัิทในเครอืซึง่เป็นสว่นงานทีใ่หบ้รกิารแกล่กูคา้เป็นหลัก โดยบรษัิทในเครอื
ดังกลา่วจะแปรสภาพเป็นบรษัิทจ ากัดในระยะยาวตอ่ไป อยา่งไรก็ตามแนวทางการปรับโครงสรา้งดังกลา่ว 
จะตอ้งมกีารจัดท ารายละเอยีดในแผนปฏบิัตติอ่ไป 

ชว่งการสง่เสรมิบทบาทภาคเอกชนในกจิการไฟฟ้า 

ในปี พ.ศ. 2530 ภาวะเศรษฐกจิของประเทศฟ้ืนตัวขึน้มาก มกีารลงทนุในภาคอตุสาหกรรม และธรุกจิบรกิาร
เพิม่มากขึน้ สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ดว้ย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) จงึได ้
จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟ้า พ.ศ. 2530-2535 เพือ่พัฒนาก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศใหเ้พยีงพอกับ
ความตอ้งการทีเ่พิม่สงูขึน้ อยา่งรวดเร็ว คดิเป็นเงนิลงทนุ ทัง้ส ิน้ 138,000 ลา้นบาท ในจ านวนนีจ้ะตอ้งกูเ้งนิ
จากตา่งประเทศสงูถงึ 53,000 ลา้นบาท  

เมือ่มกีารวเิคราะหฐ์านะการเงนิของ กฟผ. แลว้ คาดวา่จะไมส่ามารถหาเงนิรายไดข้อง ตนเองเพือ่สมทบการ
กูย้มืไดเ้พยีงพอ และคาดวา่จะขาดเงนิเพือ่มาช าระหนีห้รอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2536 
เป็นตน้ไป ซึง่จะเป็นปัญหาตอ่เนือ่งไปถงึการขยายการลงทนุในระยะตอ่ไป และจะเป็นภาระทีภ่าครัฐตอ้งแบก
รับไว ้ดังนัน้ เพือ่เป็นการลดภาระการลงทนุของภาครัฐ และลดการพึง่พาเงนิกูจ้ากตา่งประเทศ รัฐบาลจงึมี
นโยบายใหม้กีารระดมทนุจากภาคเอกชนในการขยายก าลังผลติไฟฟ้าของ ประเทศ 

อยา่งไรก็ตามการผลติไฟฟ้าในบางกรณีสามารถผลติไดจ้ากตน้พลังงานทีเ่หลอื จากกระบวนการผลติใน
โรงงานอตุสาหกรรม หรอืเป็นการผลติรว่มกับการผลติพลังงานรปูอืน่ๆ เชน่ ไอน ้า หรอืเรยีกวา่ ระบบ 
Cogeneration ประกอบกบัแนวโนม้การใชไ้ฟฟ้าของประเทศคาดวา่จะเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว รัฐบาลจงึมนีโยบาย
สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาทในการผลติและจ าหน่าย ไฟฟ้าโดยใชต้น้พลังงานทีเ่หลอื (Residue 
fuel) หรอืผลติไฟฟ้ารว่มกับการผลติพลังงานรปูแบบอืน่ เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารใชต้น้พลังงานพลอยไดใ้น
ประเทศใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และเป็นการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใหม้กีารจัดท าระเบยีบการรับ
ซือ้ไฟฟ้าจากภาคเอกชนเหลา่นี ้รวมทัง้ ใหม้กีารศกึษาความเหมาะสมในการก าหนดหลักเกณฑใ์หภ้าคเอกชน



เขา้มาแขง่ขันลงทนุ กอ่สรา้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญด่ว้ยวธิปีระกวดราคา เพือ่ชว่ยลดภาระการลงทนุของภาครัฐ
ดว้ย (ดภูาคผนวกที ่11) 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2532 กระทรวงการคลงัไดอ้อกค าสัง่แตง่ตัง้ "คณะกรรมการพจิารณาใหเ้อกชนมี
บทบาทในการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า" โดยมรัีฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังเป็นประธาน คณะกรรมการ
ดังกลา่วไดม้กีารพจิารณาใหม้กีารวา่จา้งทีป่รกึษาศกึษารปูแบบที ่เหมาะสมในการใหเ้อกชนเขา้รว่มทนุ และ
ศกึษาการก าหนดวธิกีารน าหุน้ของ กฟผ. เขา้ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้ ใหม้กีารแกไ้ข
พระราชบัญญัตกิารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ ประเทศไทย เพือ่แปลง กฟผ. บางสว่น หรอืทัง้หมดเป็นนติบิคุคล 
เพือ่ใหส้ามารถน าหุน้จ าหน่ายในตลาดหลักทรัพยฯ์ และให ้กฟผ. สามารถรว่มทนุกับเอกชนได ้

ในเดอืนสงิหาคม 2533 เกดิวกิฤตการณ์ในตะวนัออกกลาง สง่ผลใหร้าคาน ้ามันเพิม่สงูขึน้ ประกอบกับความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจรงิในปี พ.ศ. 2533 มปีรมิาณสงูถงึ 7,094 เมกะวตัต ์สงูกวา่ทีป่ระมาณการไวเ้กอืบ 300 เมกะ
วตัต ์กฟผ. จงึไดป้รับแผนการลงทนุ และพจิารณากระจายแหลง่และชนดิของพลังงานเพือ่ลดการน าเขา้น ้ามัน 
คดิเป็นเงนิลงทนุทัง้ส ิน้ 207,491 ลา้นบาท ใน ขณะที ่กฟผ. มคีวามสามารถลงทนุไดเ้องไมเ่กนิ 118,695 ลา้น
บาท ดังนัน้ เพือ่ให ้กฟผ. สามารถขยายก าลังผลติไฟฟ้าไดต้ามแผน รัฐบาลจงึใหเ้รง่รัดการเพิม่บทบาทของ
ภาคเอกชน เพือ่แบง่เบาภาระการลงทนุของ กฟผ. และใหม้กีารปรับอัตราคา่ไฟฟ้าไดต้ามความจ าเป็น เพือ่ให ้
กฟผ. มผีลตอบแทนการลงทนุทีเ่หมาะสมและมฐีานะการเงนิทีม่ั่นคงเพยีงพอทีจ่ะขยายการ ลงทนุไดใ้น
อนาคต (ดภูาคผนวกที ่12) 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2534 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิห็นชอบแผนระดมทนุของ กฟผ. จากตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยให ้กฟผ. จัดตัง้ "บรษิทัผลติไฟฟ้า จ ากดั" ขึน้ และ ในขัน้แรกใหถ้อืหุน้รอ้ยละ 100 
เพือ่ใหบ้รษัิทผลติไฟฟ้า จ ากัด หรอืเรยีกโดยยอ่วา่ "บผฟ." รับซือ้โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นรว่มระยองของ 
กฟผ. โดยใชเ้งนิจากการระดมทนุในตลาดหลักทรัพยฯ์ และใหล้ดสดัสว่นการถอืหุน้ของ กฟผ. เหลอืไมเ่กนิ
รอ้ยละ 49 ในระยะตอ่มา และเมือ่วนัที ่12กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรไีดใ้หส้ทิธ ิบผฟ. ซือ้โรงไฟฟ้าพลัง
ความรอ้นรว่มขนอมจาก กฟผ. อกีหนึง่แหง่ แลว้ใหน้ าเขา้ระดมทนุในตลาดหลักทรัพยฯ์ เชน่เดยีวกับโรงไฟฟ้า
ระยอง รวมทัง้ คณะรัฐมนตรยีังไดเ้ห็นชอบแนวทางการด าเนนิงานในอนาคตของ กฟผ. โดยใหแ้ปลง กฟผ. 
เป็นรัฐวสิาหกจิทีด่ ีเพือ่เป็นพืน้ฐานใหก้ารบรหิารงานมคีวามคลอ่งตัว กอ่นทีจ่ะแปลงเป็นบรษัิทจ ากัด(มหาชน) 
ตอ่ไปในอนาคต (ดภูาคผนวกที ่13) 

บผฟ. ไดถ้กูจัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2535 ในลักษณะบรษัิทรว่มทนุ (Holding Company) เพือ่ให ้
สามารถจัดตัง้บรษัิทยอ่ยเพือ่ระดมเงนิกูส้ าหรับโครงการใหมไ่ดโ้ดย ไมม่ผีลกระทบใดๆ ตอ่โครงการเกา่ และ 
บผฟ. สามารถขยายกจิการและบรหิารโครงการของบรษัิทยอ่ยไดโ้ดยสะดวก ตอ่มา บผฟ. ไดจั้ดตัง้ "บรษิทั
ผลติไฟฟ้าระยอง จ ากดั" ขึน้ เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2537 เพือ่รับซือ้โรงไฟฟ้าระยองจาก กฟผ. ขนาดก าลัง
ผลติตดิตัง้ 1,232 เมกะวตัต ์โดยมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะยาว 20 ปี และไดจั้ดตัง้ "บรษิทัผลติ
ไฟฟ้าขนอม จ ากดั" ขึน้ เมือ่วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2538 เพือ่รับซือ้โรงไฟฟ้าขนอมจาก กฟผ. เชน่เดยีวกัน มี
ขนาดก าลังผลติตดิตัง้ 824 เมกะวตัต ์

ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าจากเอกชนทีม่ตีน้พลังงานเหลอื กฟผ. ไดจั้ดท าระเบยีบแลว้เสร็จและออกประกาศรับ
ซือ้ไฟฟ้าในรปูของ Small Power Producer (SPP) เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2535 เพือ่รับซือ้ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลังงานนอกรปูแบบ กาก หรอืวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ และการผลติไฟฟ้าดว้ยระบบ 
Cogeneration ในงวดที ่1 ปรมิาณรวม 300 เมกะวตัต ์โดยผูผ้ลติ แตล่ะรายจะจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ 
กฟผ. ไดไ้มเ่กนิ 50 เมกะวตัต ์ปรากฏวา่เมือ่ครบก าหนดมผีูส้นใจเสนอขายเพยีง 10 ราย รวมปรมิาณ 75 เมกะ
วตัต ์ตอ่มาจงึไดข้ยายเวลารับซือ้ออกไปโดยไมม่กี าหนด และขยายปรมิาณการรับซือ้แตล่ะรายจากไมเ่กนิ 50 
เมกะวตัต ์เป็นไมเ่กนิ 60 เมกะวตัต ์ปรากฏวา่มผีูเ้สนอขายในปรมิาณรวมทีส่งูกวา่ปรมิาณทีป่ระกาศรับซือ้ จงึได ้
มกีารขยายปรมิาณการรับซือ้เพิม่เตมิอกี 2 ครัง้ โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2538 ให ้
เพิม่ปรมิาณรับซือ้จาก 300 เมกะวตัต ์เป็น 1,444 เมกะวตัต ์และไดม้มีตอิกีครัง้เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2539 ให ้
เพิม่จาก 1,444 เมกะวตัต ์เป็น 3,200 เมกะวตัต ์(ดภูาคผนวกที ่14) 

นอกจากการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติเอกชนในรปู SPP แลว้ ไดม้กีารก าหนดหลักเกณฑใ์หเ้อกชนเขา้มาแขง่ขัน
ลงทนุกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2537 ใหม้กีารรับซือ้ไฟฟ้าจาก
เอกชนในรปู Independent Power Producer (IPP) และ กฟผ. ไดอ้อกประกาศรับซือ้ไฟฟ้าในระยะแรก
รวม 3,800 เมกะวตัต ์ตัง้แตว่นัที ่15 ธันวาคม 2537 ซึง่ เอกชนแตล่ะรายจะเสนอโครงการไดไ้มเ่กนิโครงการ
ละ 1,400 เมกะวตัต ์ตอ่มาในเดอืนเมษายน 2538 กฟผ.ไดป้ระกาศรับซือ้ไฟฟ้าเพิม่อกีรอ้ยละ 10 รวมปรมิาณ



รับซือ้ทัง้หมด 4,200 เมกะวตัต ์ก าหนดวนัยืน่ขอ้เสนอในวนัที ่30 มถินุายน 2538 ปรากฎวา่มผีูย้ ืน่ขอ้เสนอ
ทัง้หมด 32 ราย รวมก าลงัผลติ 39,000 เมกะวตัต ์สงูกวา่ปรมิาณทีป่ระกาศรับซือ้ไวม้าก หลังจากนัน้ความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 2539 เพิม่
ปรมิาณการรับซือ้ไฟฟ้าจากเอกชนอกี 1,600 เมกะวตัต ์รวมเป็นปรมิาณรับซือ้ทัง้ส ิน้ 5,800 เมกะวตัต ์(ดู
ภาคผนวกที ่15) 

ในปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกจิไทยประสบภาวะวกิฤตทางดา้นการเงนิ คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิมือ่วนัที ่16 
กันยายน 2540 ใหเ้พิม่บทบาทของภาคเอกชนในกจิการพลังงาน เพือ่ลดการกอ่ หนีส้นิกับตา่งประเทศ และ
ระดมทนุจากสาธารณชน โดยการขายหุน้ทีรั่ฐถอือยูใ่นกจิการพลังงานและเรง่แปรรปูรัฐวสิาหกจิดา้น พลังงาน 
ในสว่นของกจิการไฟฟ้าเห็นชอบให ้กฟผ. ลดสดัสว่นการถอืหุน้ใน บผฟ. โดยขายหุน้ใหแ้กพั่นธมติรรว่มทนุ 
(Strategic partner) รอ้ยละ 14.9 เพือ่ระดมทนุและให ้บผฟ. สามารถแขง่ขันประมลูโครงการกับผูผ้ลติไฟฟ้า
เอกชนรายอืน่อยา่งเป็นธรรม (ด ูภาคผนวกที ่16) ผลการประมลูคัดเลอืกพันธมติรรว่มทนุ ปรากฎวา่ บรษัิท 
China Light and Power จากฮอ่งกง ชนะการประมลูแขง่ขนั โดยเสนอราคาหุน้ละ 126 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 
ทัง้ส ิน้ 239.96 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ นับเป็นการระดมทนุทีป่ระสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก โดย กฟผ. คงเหลอื
หุน้ใน บผฟ. เพยีงรอ้ยละ 25.05 และในอนาคตจะลดสดัสว่นใหเ้หลอืเพยีงรอ้ยละ 20 เทา่นัน้ 

การด าเนนิการดังกลา่วขา้งตน้ ไมว่า่จะเป็นการรับซือ้ไฟฟ้าจากเอกชนในรปู SPP และ IPP ตลอดจน การแปร
รปู กฟผ. บางสว่น โดยการจัดตัง้ บรษัิทผลติไฟฟ้า จ ากัด ขึน้ เพือ่รับซือ้โรง ไฟฟ้าระยอง และขนอมจาก 
กฟผ. แลว้น าเขา้ระดมทนุในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ในการเป็นเจา้ของ
กจิการไฟฟ้า ลว้นเป็นนโยบายทีมุ่ง่เนน้การสง่เสรมิบทบาทของภาคเอกชนในกจิการไฟฟ้าของ ประเทศ เพือ่
ลดภาระการลงทนุของภาครัฐในการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า ซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทนุจ านวนมหาศาล โดยสว่นหนึง่ตอ้งกู ้
เงนิจากตา่งประเทศเนือ่งจาก กฟผ. ไมส่ามารถทีจ่ะลงทนุไดเ้องทัง้หมด ในขณะทีค่วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ
ประเทศมปีรมิาณเพิม่สงูขึน้ ดังนัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหภ้าคเอกชนเขา้มาชว่ยแบง่เบาภาระดังกลา่ว 
เพือ่ใหก้จิการ ไฟฟ้าสามารถสนองตอบความตอ้งการไดอ้ยา่งเพยีงพอโดยไมเ่ป็นภาระแกภ่าครัฐ 

อยา่งไรก็ตาม ระบบผลติไฟฟ้าสว่นใหญแ่ละระบบสง่ไฟฟ้าทัง้หมดของประเทศยังคงอยู ่ในความดแูลของ 
กฟผ. สว่นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและบรกิารคา้ปลกียงัอยูใ่นความดแูลของ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟผ. ท าการ
ผลติและสง่ไฟฟ้าเกอืบทัง้หมดเพือ่ขายใหแ้ก ่กฟน. และ กฟภ. เพือ่ขายใหแ้กป่ระชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าอกีทอด
หนึง่ โดย กฟน. รับผดิชอบการจัดจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ นนทบรุ ีและสมทุรปราการ 
สว่น กฟภ. รับผดิชอบในเขตจังหวดัอืน่ๆ ทีเ่หลอื ทัง้หมดท่ัวประเทศจงึอาจกลา่วไดว้า่กจิการไฟฟ้าของ
ประเทศเกอืบทัง้หมดอยู ่ภายใตค้วามรับ ผดิชอบและการใหบ้รกิารของ 3 หน่วยงานหลักดังกลา่วเทา่นัน้ ท าให ้
ระบบการจัดหาและการใหบ้รกิารยังคงมลีักษณะของการผกูขาดอยู ่

ชว่งการปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าของประเทศ 

การเกดิวกิฤตเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 สง่ผลใหม้กีารเรง่ปรับโครงสรา้งและแปรรปูรัฐวสิาหกจิใหเ้ร็วขึน้ โดย 
คณะกรรมการก ากับนโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิ (กนร.) ไดจั้ดท าแผน แมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิ เพือ่ใชเ้ป็น
กรอบในการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่1 กันยายน 2541 ในสว่น
ของสาขาไฟฟ้าไดก้ าหนดกรอบใหม้กีารศกึษาเพือ่ก าหนดโครงสรา้งอตุสาหกรรม ทีม่กีารแขง่ขนั เพือ่เปิดใหม้ี
การแขง่ขนัเสรใีนตลาดซือ้ขายไฟฟ้าตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป รวมทัง้ ไดก้ าหนดให ้กฟผ. แปรรปู
โรงไฟฟ้าราชบรุภีายในปี พ.ศ. 2542 (ดภูาคผนวกที ่17) 

แตเ่นือ่งจากไดเ้กดิกระแสการคัดคา้นจากพนักงานรัฐวสิาหกจิ ซึง่มองวา่รัฐมุง่หวงัจะขายทรัพยส์นิของประเทศ
ใหต้า่งชาต ิและไมเ่ห็นดว้ยกับการจัดสรรรายไดจ้ากการขายทรัพยส์นิและขายหุน้เขา้กองทนุ เพือ่ฟ้ืนฟแูละ
พัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามหลักเกณฑข์องกระทรวงการคลัง จงึสง่ผลใหก้ารด าเนนิการตามแผนแมบ่ทการ
ปฏริปูรัฐวสิาหกจิตอ้งลา่ชา้ออกไป อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งนัน้ไดม้กีารพจิารณายกรา่งกฎหมายเกีย่วกับทนุ
รัฐวสิาหกจิแลว้เสร็จ โดยไดม้กีารประกาศใช ้"พระราชบญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542" เมือ่วนัที ่4 
ธันวาคม 2542 เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืของรัฐในการเปลีย่นสถานะรัฐวสิาหกจิจากรปูแบบเดมิให ้เป็นบรษัิทจ ากัด 
หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด แตย่ังคงมสีถานะเป็นรัฐวสิาหกจิประเภทหนึง่ เพือ่เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ในการแปรรปู
รัฐวสิาหกจิใหเ้ป็นองคก์รธรุกจิอยา่ง เต็มรปูแบบในระยะตอ่ไป 

หลังจากมกีารศกึษาแนวทางการระดมทนุในโครงการโรงไฟฟ้าราชบรุทีีเ่หมาะสมจนได ้ขอ้ยตุเิป็นทีพ่อใจของ
ทกุฝ่ายแลว้ กฟผ. ไดจั้ดตัง้ "บรษิทัผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ ากดั" ขึน้เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2543 โดย 



กฟผ. ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ตอ่มา บรษัิทผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้จ ากดั ไดจั้ดตัง้บรษัิทในเครอืขึน้ 1 บรษัิท ชือ่ 
"บรษิทัผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ ากดั" เพือ่รับซือ้โรง ไฟฟ้าราชบรุจีาก กฟผ. และในวนัที ่18 สงิหาคม 2543 ได ้
จดทะเบยีนแปรสภาพบรษัิทผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ ากัด เป็นบรษัิทมหาชน มกีารจัดสรรหุน้ใหป้ระชาชน
ท่ัวไปรอ้ยละ 40 พนักงาน กฟผ. และกองทนุส ารองเลีย้งชพีพนักงาน กฟผ. รอ้ยละ 15 และกฟผ. จะถอืหุน้
รอ้ยละ 45 โดยประชาชนท่ัวไปสามารถจองซือ้หุน้ผา่นธนาคารพาณชิยเ์มือ่วันที ่18 ตลุาคม 2543 ในราคาหุน้
ละ 13 บาท หลังจากนัน้จงึไดน้ าหุน้เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตัง้แตว่นัที ่2 
พฤศจกิายน 2543 เป็นตน้มา 

การเพิม่บทบาทของผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนเพือ่เพิม่การแขง่ขนัในระดับการผลติ ไฟฟ้าและการระดมทนุจาก
ภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าระยอง ขนอม และราชบรุ ีดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการแปรรปูกจิการไฟฟ้าเพือ่
น าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวม ยังไมเ่กีย่วขอ้งกับผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ัวไปโดยตรง และผูใ้ชไ้ฟฟ้าสว่นใหญย่ังคง
ซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรอืการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ยกเวน้ลกูคา้อตุสาหกรรมทีต่ัง้อยู่
ใกลโ้รงไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จะมทีางเลอืกซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ไดเ้พิม่ขึน้ นอกจากนี ้แผน
แมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิทีไ่ดจั้ดท าขึน้ก็เป็นเพยีงแนวทางการด าเนนิ งานกวา้งๆ เทา่นัน้ ดังนัน้ ในการ
ด าเนนิการปรับโครงสรา้งกจิการ ไฟฟ้าของประเทศยังจ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาในรายละเอยีดเพือ่หาแนวทางที่
เหมาะสม 

ตอ่มาคณะรัฐมนตรไีดม้อบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ(สพช.) หรอืปัจจบุัน คอื 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ด าเนนิการศกึษาการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าของประเทศใน
รายละเอยีด ผลการศกึษาไดน้ ามาสูก่ารจัดท าขอ้เสนอการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและการจัด ตัง้ตลาด
กลางซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2543 โดยในสว่นของ
กจิการผลติไฟฟ้าจะมผีูผ้ลติไฟฟ้าหลายรายซึง่รวมถงึโรงไฟฟ้าที ่จะแยกออกจาก กฟผ. เขา้มาแขง่ขันเพือ่
ประมลูขายไฟฟ้าในตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า ในสว่นของผูค้า้ปลกีไฟฟ้าจะเปิดใหม้กีารแขง่ขนัจากผูค้า้ปลกี
หลายราย ท าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าไมจ่ าเป็นตอ้งซือ้ไฟฟ้าจาก กฟน. หรอื กฟภ. แตจ่ะสามารถเลอืกซือ้จากผูค้า้ปลกี
รายใดก็ได ้โดยผูค้า้ปลกีดังกลา่วสามารถซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าตา่งๆ ผา่นตลาดกลางฯ แลว้จัดสง่ ไฟฟ้า
มาตามสายของ กฟผ. กฟน. หรอื กฟภ. ซึง่จะท าใหเ้กดิการแขง่ขนัในดา้นราคาและคณุภาพบรกิาร 

ตอ่มาไดม้กีารจัดท าแผนการด าเนนิงานในการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและการ จัดตัง้ตลาดกลางซือ้ขาย
ไฟฟ้า ซึง่คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิห็นชอบเมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2543 และมอบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรับไป
ด าเนนิการตามแผนการด าเนนิงานดัง กลา่ว (ดภูาคผนวกที ่18) ซึง่มสีาระส าคัญสรปุไดด้ังนี ้

1) การจดัท ากฎตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า (Market rules) เพือ่เป็นตวั ก าหนดประสทิธภิาพของการ
แขง่ขนั และก าหนดรายละเอยีดของกจิกรรมอืน่ๆ ซึง่จะครอบคลมุถงึกฎเกณฑ ์กตกิาในการซือ้ขายไฟฟ้า และ
การก าหนดราคา ตลอดจนขอ้ปฏบิัตทิางเทคนคิในการควบคมุความมั่นคงของระบบ และตรวจวดัหน่วยไฟฟ้า
เพือ่ช าระเงนิ 

2) การยกรา่งพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. ... เพือ่ใหม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการ
ก ากับกจิการพลังงานแหง่ชาต ิท าหนา้ทีใ่นการก ากับดแูลการประกอบกจิการพลังงาน การออกใบอนุญาต 
สง่เสรมิการแขง่ขนั ป้องกนัการใชอ้ านาจผกูขาด และใหค้วามคุม้ครองผูบ้รโิภค 

3) การยกรา่งกฎหมายรอง ภายใตร้า่งพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. ... เป็นการ
จัดท ารา่งกฎ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ประกาศ และสญัญาขอ้ปฏบิัตติา่งๆ รวมถงึการจัดเตรยีมหลักเกณฑใ์นการ
ก าหนดอัตราคา่บรกิารระบบสง่และระบบจ าหน่าย ไฟฟ้า และรายละเอยีดอืน่ ๆ ทางกฎหมายทีจ่ าเป็นตอ่การ
จัดตัง้องคก์รก ากับดแูลอสิระ และการด าเนนิการของตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้าในอนาคต 

4) การจดัการตน้ทนุและหนีส้นิตดิคา้ง (Stranded cost) เป็นการจัดการกับตน้ทนุทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่ง
ได ้อันเป็นผลมาจากการลงทนุและการด าเนนิงานในกจิการไฟฟ้า ทีเ่กดิขึน้แลว้กอ่นการปรับโครงสรา้งและแปร
รปูกจิการไฟฟ้า ซึง่ตอ้งมกีารจัดท าแบบจ าลองทางการเงนิเพือ่ประเมนิมลูคา่และวธิกีารจัดการ กับตน้ทนุตดิ
คา้ง 

5) การด าเนนิการดา้นระบบสง่และระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า เป็นการจัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มโยง การใช ้

บรกิาร และการปฏบิัตกิารระบบสง่และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า รวมทัง้ การก าหนดขอบเขตความเป็นเจา้ของ การ
ควบคมุดแูล และการปฏบิัตกิาร ระหวา่งระบบสง่และระบบจ าหน่ายใหม้คีวามชดัเจน 



6) การเตรยีมความพรอ้มภายในองคก์รของ กฟผ. เป็นการเตรยีมการให ้กฟผ. เขา้สูร่ะบบการแขง่ขนั 
โดยการปรับหน่วยงานตา่งๆ ภายในองคก์รใหเ้ป็นหน่วยธรุกจิเชงิพาณชิย ์และการจัดตัง้บรษัิทผลติไฟฟ้า 
รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้มดา้นเทคโนโลยตีา่งๆ  

7) การเตรยีมความพรอ้มภายในองคก์รของ กฟน. และ กฟภ. เป็นการปรับกจิกรรมหลักภายในองคก์รให ้
มกีารด าเนนิการเชงิพาณชิย ์แยกธรุกจิทีไ่มใ่ชธ่รุกจิหลัก ออกเป็นบรษัิทในเครอื และลดสดัสว่นการถอืหุน้ใน
ทีส่ดุ รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้มดา้นเทคโนโลยตีา่ง ๆ 

8) การจดัต ัง้ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า (Power pool) มสีถานะเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย มวีตัถปุระสงค์
เพือ่ประกอบกจิการเป็นศนูยค์วบคมุระบบ ศนูยป์ฏบิัตกิาร ทางการตลาด และศนูยบ์รหิารการช าระเงนิ ซึง่จะท า
หนา้ทีเ่ป็นตัวกลางในการซือ้ขายไฟฟ้าในระดับการขายสง่ระหวา่งผู ้ผลติไฟฟ้า และผูซ้ ือ้ไฟฟ้า 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2544 ไดม้กีารประชมุระดมความคดิเพือ่ก าหนดแนวทางการพัฒนาตลาดหุน้ไทย 
โดยมนีายกรัฐมนตร ีพ.ต.ท. ทักษัณ ชนิวตัร เป็นประธาน ทีป่ระชมุไดก้ าหนดแนวทางในการน ารัฐวสิาหกจิเขา้
จดทะเบยีนและกระจายหุน้ใน ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ในสว่นของกจิการไฟฟ้าก าหนดให ้กฟผ. 
หรอืกจิการบางสว่นของ กฟผ. จดทะเบยีนและกระจายหุน้ในตลาดหลักทรัพย ์ฯ ในไตรมาสที ่3 ของปี พ.ศ. 
2546 ส าหรับ กฟน. และ กฟภ. ก าหนดใหจ้ดทะเบยีนและกระจายหุน้ในตลาดหลักทรัพย ์ฯ ในไตรมาสที ่4 
ของปี พ.ศ. 2546 

อยา่งไรก็ตาม การด าเนนิการตามแผนการปรับโครงสรา้งและแปรรปูกจิการไฟฟ้าดังกลา่วขา้งตน้ จ าเป็นตอ้งมี
การศกึษาในรายละเอยีดหลายๆ เรือ่ง ซึง่บางประเด็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ก็มคีวามเห็นแตกตา่งกันไป ท าให ้
ตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เตมิจนกวา่จะสามารถสรปุแนวทางทีท่กุฝ่ายเห็นพอ้ง ตอ้งกันวา่มคีวามเหมาะสม จงึสง่ผล
ใหร้ะยะเวลาในการด าเนนิการตามแผนตอ้งเลือ่นออกไป  

การด าเนนิการแปรรปูกจิการไฟฟ้าดังกลา่วขา้งตน้มกีารด าเนนิการตอ่ เนือ่งมาเป็นเวลาหลายปี โดยมี
วตัถปุระสงคห์ลักเพือ่ใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้าทัง้ในระดับขายปลกี และขายสง่ ซึง่จะสง่ผลใหก้จิการ
ไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพ และผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ทัง้ในดา้นคณุภาพ การใหบ้รกิารและราคาทีเ่หมาะสม 
และทีส่ าคัญอกีประการหนึง่ก็คอื ชว่ยลดภาระการลงทนุของภาครัฐและภาระหนีส้นิของประเทศ ซึง่ปัจจบุันยัง
อยูใ่นชว่งของการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศให ้รอดพน้จากภาวะวกิฤต องคก์รรัฐวสิาหกจิซ ึง่กอ่ตัง้มาเป็นระยะ
เวลานานก็ตอ้งปรับตัวจากการเป็นองคก์รผกูขาด ไปสูก่ารเป็นองคก์รธรุกจิทีต่อ้งมกีารแขง่ขนัในทีส่ดุ 

 

3. บทสรปุ 

แนวทางการพัฒนากจิการพลังงานของประเทศมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ ทัง้จากภายในและ
ภายนอกประเทศ ในชว่งของการเริม่พัฒนาประเทศ กจิการพลังงานจัดเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่สีว่นส าคัญตอ่
การพัฒนาเศรษฐกจิและ อตุสาหกรรมของประเทศ รัฐจงึจ าเป็นตอ้งเขา้มามบีทบาทในการลงทนุพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้พยีงพอ กับความตอ้งการ ในสว่นของกจิการดา้นปิโตรเลยีม และกจิการดา้นไฟฟ้า มี
ความแตกตา่งกันในแงข่องกจิการดา้นปิโตรเลยีมถอืเป็นยทุธปัจจัยทีม่คีวาม ส าคัญตอ่ความมั่นคงของประเทศ 
ในระยะแรกจงึเป็นองคก์รทีอ่ยูใ่นความดแูลของกระทรวงกลาโหม สว่นกจิการดา้นไฟฟ้าจัดเป็นสาธารณูปโภค
ทีรั่ฐตอ้งจัดหาใหเ้พือ่ความผาสกุของ ประชาชน 

ตอ่มาเมือ่ความตอ้งการใชพ้ลังงานมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ และการลงทนุตอ้งใชเ้งนิเป็นจ านวนมาก จงึเป็นภาระ
แกภ่าครัฐ ประกอบกับการเกดิวกิฤตการณ์น ้ามันหลายๆ ครัง้ สง่ผลใหน้ ้ามันมรีาคาสงูขึน้ ประเทศน าเขา้
พลังงาน รวมถงึประเทศไทยตอ้งขาดดลุการคา้เป็นอยา่งมาก รัฐจงึมนีโยบายสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามี
บทบาทในการพัฒนากจิการพลังงาน เพือ่เป็นการลดภาระการลงทนุของภาครัฐ และยังสง่ผลใหม้กีารแขง่ขนั
ในตลาดพลังงานมากขึน้ ซึง่จะกอ่ ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการดา้นพลังงาน 

ปัจจบุัน แนวคดิเรือ่งระบบการคา้เสรไีดเ้ขา้มามอีทิธพิลตอ่การก าหนดนโยบายพลังงานของ ประเทศใหต้อ้ง
ปรับตัวไปสูก่ารเปิดตลาดการคา้เสร ีประกอบกับการเกดิวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศในปี พ.ศ. 2540 ไดเ้ป็น
ปัจจัยเรง่ใหม้กีารด าเนนิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิดา้นพลังงานเพือ่ใหม้ ีการระดมทนุจากภาคเอกชนและประชาชน



ท่ัวไป ซึง่ไดม้กีารด าเนนิการแปรรปูรัฐวสิาหกจิดา้นพลังงานไปแลว้บางสว่น และระยะตอ่ไปรัฐวสิาหกจิเหลา่นีก็้
จะถกูแปรรปูออกไปทัง้หมด โดยการจัดตัง้เป็นบรษัิท และกระจายหุน้ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
เพือ่ใหอ้งคก์รเหลา่นีไ้ปสูก่ารแขง่ขนัแบบเสรใีนทีส่ดุ 

 

บรรณานกุรม 

ประพันธ ์เปรมมณ ีการปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิารงานดา้นพลังงานของประเทศ เอกสารวจัิยสว่นบคุคลใน
ลักษณะวชิาเศรษฐกจิ วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศกึษาวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุน่ที ่26 ประจ าปี
การศกึษา 2526 - 2527 

ประวทิย ์รยุาพร การพัฒนาพลังงานของประเทศ เอกสารวจัิยสว่นบคุคลในลกัษณะวชิาเศรษฐกจิ วทิยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร นักศกึษาวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุน่ที ่16 ประจ าปีการศกึษา 2516 - 2517 

สถาบันปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย รอบรูเ้รือ่งปิโตรเลยีม 2541 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีความคบืหนา้ในการด าเนนิงานการเพิม่
บทบาทเอกชนในกจิการดา้นพลังงาน วารสารนโยบายพลังงานฉบับที ่40 เดอืนเมษายน - มถินุายน 2541 

_______พระราชบัญญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 วารสารนโยบายพลังงานฉบับที ่46 เดอืนตลุาคม - 
ธันวาคม 2542 

______ แผนการด าเนนิงานในการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า วารสารนโยบายพลังงานฉบับที ่50เดอืน
ตลุาคม - ธันวาคม 2543 

______การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและการจัดตัง้ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า พฤศจกิายน 2543 

______การแปรรปูการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย วารสารนโยบายพลังงานฉบับที ่54 เดอืน ตลุาคม - 
ธันวาคม 2544 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่5 พ.ศ. 2525 - 2529 ปี 2524 

______แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่6 พ.ศ. 2530 - 2534 ปี 2529 

ศักดิ ์พศิษิฎพงศ ์อตุสาหกรรมน ้ามันปิโตรเลยีม เอกสารวจัิยสว่นบคุคลในลกัษณะวชิาเศรษฐกจิวทิยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร นักศกึษาวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจ าปีการศกึษา 2505 - 2506 

 

ภาคผนวก 
(ไมร่วมอยูใ่นฉบับอนิเทอรเ์นทนี)้ 

กจิการดา้นปิโตรเลยีม 

ภาคผนวกที ่1 พระราชกฤษฎกีาจัดตัง้องคก์ารเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2503 และฉบบัทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ภาคผนวกที ่2 พระราชบัญญัตกิารปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2521 และฉบับทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ภาคผนวกที ่3 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่23 มกราคม 2539 เรือ่ง ขอ้เสนอการปรับปรงุโครงสรา้งของการ
ปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทยและการสง่เสรมิ การคา้เสรใีนอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม 



ภาคผนวกที ่4 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่16 กันยายน 2540 เรือ่ง แนวทางการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนใน
กจิการพลังงาน 

ภาคผนวกที ่5 พระราชบัญญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 

ภาคผนวกที ่6 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่16 กมุภาพันธ ์2542 เรือ่ง แนวทางในการปรับโครงสรา้งกจิการกา๊ซ
ธรรมชาตขิองประเทศไทยในระยะยาว 

ภาคผนวกที ่7 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2544 เรือ่ง แผนการระดมทนุของบรษัิท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

กจิการดา้นไฟฟ้า 

ภาคผนวกที ่8 พระราชบัญญัตกิารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค พ.ศ. 2503 และฉบับทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ภาคผนวกที ่9 พระราชบัญญัตกิารไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และฉบับทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ภาคผนวกที ่10 พระราชบญัญัตกิารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2511 และฉบับทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ภาคผนวกที ่11 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2532 เรือ่ง แนวทางและหลักเกณฑก์ารใหเ้อกชนเขา้
มามบีทบาทในการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ภาคผนวกที ่12 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่12 กมุภาพันธ ์2534 เรือ่ง การเพิม่บทบาทเอกชนในการผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

ภาคผนวกที ่13 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่12 กันยายน 2535 เรือ่ง แนวทางการด าเนนิงานในอนาคตของ 
กฟผ. 

ภาคผนวกที ่14 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2538 เรือ่ง การขยายปรมิาณพลังไฟฟ้ารับซือ้จาก
ผูผ้ลติรายเล็ก (SPP) และมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2539 เรือ่ง แนวทางในการขยายปรมิาณพลัง
ไฟฟ้ารับซือ้จากผูผ้ลติรายเล็ก (SPP) 

ภาคผนวกที ่15 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่31 พฤษภาคม 2537 เรือ่ง แนวนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติ
ไฟฟ้าเอกชนในรปูของ Independent Power Producer (IPP) และมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 
2539 เรือ่ง การเพิม่ปรมิาณการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน (IPP) 

ภาคผนวกที ่16 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2540 เรือ่ง การขายหุน้ของ กฟผ. ในบรษัิท ผลติ
ไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

ภาคผนวกที ่17 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่16 กมุภาพันธ ์2542 เรือ่ง แผนระดมทนุจากภาคเอกชนในโครงการ
โรงไฟฟ้าราชบรุ ี

ภาคผนวกที ่18 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2543 เรือ่ง การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและการ
จัดตัง้ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า และมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2543 เรือ่ง แผนการด าเนนิงานในการ
ปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและการจัดตัง้ตลาดกลางซือ้ขาย ไฟฟ้า 

 

  

  

 


